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Česká republika Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem Palackého nám. 375I 4, Mp 'ti 'vi

IČO: 'mnm

Zastoupené'

(dále jen „Poskytovatel“)

2 Nemocnice tl= Bulovce öDQE
sídlem Budínova 2I67, 18081 Praha, CZ líp/'am

se íČO: I|I|I|Iíi HI
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Zastoupený(á) 1 E

Zapsaný(á):
't' tl 'Q t't '-ł P. E /

č účtu

(dale jen „Příjemceh

tentouzavřely

?MHF-J! č. ke Smlouvě poskytnutí účelové podpory 'tři řešení projektu č. NV18-09-00493 panelu č. lIIEI

(dále jen „Dodatek')

1. Mezi shora stranami dne 24. 4. 2015 uzavřena Smlouva o účelově na řešeníuvedenými byla poskytnutí podpory projektu

Č, NV18-09-00493 panelu č. 09, reg Č. projektu NV15-09-00493 (dále jen „Smlouva'), jejímž předmětem bylo řešení projektu'

Název projektu: Mikrobiota jako nástroj pro pradlkci nežádoucích kožních g sl izničních účinků biologické léčby

ldlopatických střevních zánětů

Registrační Číslo projektu NV18-09-00493 (dálejen .Projekt'j

odpovědný řešitel projektu: (dále jen „ Řešitel“)

2 Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejny význam, jako obdobné pojmy použíté déíinované v rámci Smlouvy nebo na

které Smlouva odkazuje.

1, Smluvní strany tímto Dodatkem mění osobu spoluřešítele v obdobi od 18. 5. *I'm do 30. 11. 2019 Text Smlouvy poskytnutí

účelové 'as mění následovně'podpory

V příloze Č ke smlouvě 51;' spoluřešitel mění na

Tato změna je odůvodněna odchodem spoluřešitelky Iľi mateřskou dovolenou. nová spoluřesitelka ke svému stávaj ícimu uvazku

převezme úvazek zastoupené.

2. Tato změna byla schválena odpovědným orgány Agentury pro zdmvoín/clrý výzkum České republiky na základě žádosti v.

změnu 'la' dne 24 05, 2019,

3 Ostatní ustanovení Smlouvy Ha' nemění e zůstávají v platnosti.

4 Pokud řekl th' řešení
projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do

svých smluv účast na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovatelí do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku



lll

1. Jakěkoll změny Či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných

podepsaných
oběma smluvními stranami Jíná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena

2,
Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platností jako celku nebo platností kterékoliv jlné jeho Části,

3
Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou tr: smyslu zákona Č. 106/1999 Sb, o

svobodném přístupu k
lníormacím ve znění pozdějších předpisů. p dále zákona Č 340/201 5 Sb., o zvláštnlci podmínkách

účinností některých smluv, uveřejňovánl
těchto smluv registni smluv (zakon registru smluv) je tak povinen o tomto

dodatku e vztahu uložení-'2m Informace, které zákon zeprávním jim zpřístupňovat všechny zpřístupňování nevylučuje, výslovně

dále bere na vědomí, že tento dodatek dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněn y.

IL Tento Dodatek nabývá plalnosli dnem jeho podpisu oběma smluvnímw stranami :1 účmnosli dnem uveřejnění v registru smmv dle

zákona o smluvregíslru

5. Tento Dodatek Je sepsán ve dvou vyhotoven ich v Českém jazyce 's platnoslí originálu, z nichž každá strana obdrži jedno

vyhotoven i.

G. Smluvní strany závazně prohiašuji, že si tento Dodatek přečetiy s jeho obsahem se seznamily a timto zcela

a souhlasí.bezvýhradně

Za Poskytovatele. Za Přiiemce"
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U pñjemce právnické osoby nebo organizační siožJ<Y státu nebo územně samnsprávnenc oeiku uveďte rovněž jmeno. přijmeni funkci yednaiici
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