
[Číslo smlouvy příjemce: Tsml2017l142lFo Číslo smlouvy dalšího účastníka: A

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při řešení části projektu výzkumu
a vývoje č. 17-32872A a poskytnutí části účelově podpory

uzavřené dne 22. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo: Pekařská 53I 656 91 Brno
IČ: 00159816 DIČ: 0200159616 'v 'Ťćéflř-'Iw'lfl'm Ífiý'ůl'üfi/
zastoupená:ùeditelem
Bankovní spojeni: Česká národní bankaI Č. účtu: 10006-7113862110710. var. symbol: 1732872
dále jen IPříjemce" na straně jedné

a

Krajská zdravotni, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316l12a` 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
ıc: 25488827 DIČ: (3225488827
Zastoupená: enerálním ředite ' ˇ věření
Bankovní spojeni: Č. účtuwvar. symbol:-
Dále jen „Další účastník“ na straně druhé

Výše uvedená smlouva (dále jen „Smlouva"), byla uzavřena na základě:
- smlouvy O poskytnutí účelové podpory na řešení projektu s názvem Korelace modelace

hemodynamických parametrů S histologickými Změnami stěny mozkových aneuryzmat č. 1?-
32872A (dále jen I,Projel‹t") uzavřené mezi Příjemcem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva
s posl<ytovate|em")I

Východiskem pro vypracování tohoto dodatku je dodatek č. 2 Smlouvy s poskytovatelem (dále také
„Dodatek smlouvy s poskytovatelem").

Na základě či. VI. odst. 3 Smlouvy a na základě textu Dodatku smlouvy s poskytovatelem se smluvní
Strany dohodly na následujícím doplnění smlouvy:

1. Tímto dodatkem se upřesňuje výše podpory pro Dalšiho účastníka v roce 2019.

2. Pro rok 2019 budou Dalšimu účastníkovi poskytnuty účelové prostředky dle dodatku smlouvy
s poskytovatelem, který je nedílnou součásti této smlouvy.

3. Smluvní strany Se timto dohodly. že Dodatek smlouvy s poskytovatelem se všemi právy a
povinnostmi z něj vyplývajícími Se stává nedílnou součástí Smlouvy, ve znění jejich pozdějších
dodatkú.

|I.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem Zústávaji nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují. že pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako pojmy v
doplňované SmlouvěI a jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Zadávací dokumentace
veřejně soutěže.

3. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku jako
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celku nebo platností Smlouvy jako celku.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 3404'2015 Sb. (dále jen „Zákon o registru smluv“).

5. Příjemce je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek Zveřejnit v registru smluv
dle Zákona č. 340í2015 Sb.. o registru smluv. ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
souhlasí se Zveřejněním veškerých informací týkajících se Závazkověho vztahu upraveného mezi
smluvními stranami tímto Dodatkem. Zejména vlastního obsahu tohoto Dodatku. a to v rozsahu
požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajù. které se v registru smluv nezveřejřıují.
Zveřejnění se Zavazuje provést příjemce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, Z nichž po podpisu smluvními stranami obdrží pojednom výtisku Příjemce. Další účastník a Poskytovatel.

7. Nedílnou součástí Smlouvy se s uzavřením tohoto dodatku stává rovněž Dodatek Smlouvy
s poskytovatelem včetně jeho příloh.

B. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují. žejsou seznámeny a srozuměny s celým
obsahem tohoto Dodatku.
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MINISTERSTVO FŮRAˇOTNICTVI
CESKE REPUBLIKY

panelu č. 02

JJ `ıi :(5) I' (A

I. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictvi

Sz sidızmz Pıınnkćhø nim. 375m. 128 01 Pnhn 2 "If-"il
IČO; 0002434ı
Zastoupené: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví

(dálejen „Poskytovatel“)

a

2. Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Se sídlem: Peknřskı' 664153, 65691 Brno

IČO: 00159816
ZasloupenýĹál: M0125. .fiçľrňflfm. . .ZT-ž Žáni-/Šm f. .Pán ý., . Ešıg; (Í-DÍČ/...........
Zapsanýıfá): ..........................................................................................

Číslo účtu: 10006-71 13062110710
(dále jen ,.Přljemee")

uzavřely tento

dodatek č. L ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-32872A
panelu č. 02

(dále jen „Dodatek“)

I. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu reg. č. 1?-
32872A panelu č. 02 (dálejen „Smlouva").jejímż předmětem bylo řešení projektu:
Název projektu: Korelace modelace hemodynamlekýeh parametrů s hlstologiekými změnami

stěny mozkových aneuryzmat

Registrační číslo projektu: -

Odpovědný řešitel projektu:k

Rodné číslo: _

(dále jen „Řøšneı'q

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají Stejný vj'ťzı'ıam` jako obdobné pojmy použité a del'ınovanć v rámci
Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.
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1. Smluvní SLI-ony tímto mčnl níže uvedená ustanovení Smlouvy následovnč:

2. Do čl. XIII. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 5. který zní:
.. Poskytovatel stanovuje základní kategorie hodnocení výsledku řešení projektuformou Závěrečné zpráıçv následovně:
V = `vynikající výsledlçıı projektu (s mezinárodním významem apod.J. ktere' znamenají. že byly splněny cíle projektu a

jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poslgftnutlpodpoiy;
U = uspeˇl podle zadání. y'. byly splněny cíle projektu ajeho předpokládané ıgísledlg* uvedene' ve smlouvě resp.
rozhodnuti o poskytnutí podpory.“
O = nesplneno zadání. .smlouva však byla dadržena;
S = nespínčno zadání. bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy. "

3. Do čl. XVl. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 7. který zní:
.. Vpřípadě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii .. S" dle článku Vlll. odst. 5 je Poskytovatel
oprávněn požadovat po Přtjemci vrácení dotace podle míry nesplnční zadání. o to až do ıg'tše lflfl % čerpone' účelové
podpor)l za celou dobu řešeníprojektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů
Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Vpřípadě udělení této sankceje Příjemce povinen na písemnou výzvu
Poskytovatele vrátitposkytnutou účelovou podporu (nebojejí část) zpět do státního rozpočtu. a to nejpozději' do 30
dnıl` ode dne doručení výzw. "

4. ČI. XVII odst. 3 Smlouvy Se ı'nčnı' následovnč:
„Pro ıyuz'itl výsledkůrplatí. že:
a. je-lí přù'eincetn 'Lg'zkumná organizace nebo provozovatel 'Iýamne' infi'astruktuty a ntá-lí 'Lýlučná právo k výsledku
plnějinancovanémn z veřejných prostředků. je ıyužítl výsledků možné zejména Ulnkou. ıeřejným šířením výsledku
výzkumu na nevýlučném a nediskrimínačním základě nebo transferem znalostí.
b. je-lipřý'emcem účelové podpoıyprojektu podnik spolu s ıj'ekumnon organizací nebo promzovatelem vvzlnnnné
infiastntkmry. pak ıglsledkjv l) této spolupráce. které nelze chránit podle zákonů upravınicích ochranu ıçlsíedki't
autorské. ıynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti. mohou být volné šířeny o práva k výsledkům ıglcházeyřícím z
činnosti ıg'tzkumné organizace nebo W'ekumné infi-astrukturyplné náleží těmto příjemctlm, nebo 2) jakákoliv pravo k
ıýsledkum projektu, jakož isouvisejícípřístupová právo. náleží všem spoltuıracujícim suly'ektiím v míře odpovídající
rozsahujejich účasti na řešení projektu. nebo 3) U'ˇzlotmná organizace nebo provozovatel ıgízlmmné ityřastruktury
obdrží od spolupracujícího podniku nahradit odpovídající tržním cenám za práva k mìsledkůnt projektu. která vzniklo
v důsledkujejich činnosti ajsou postoupena spolupracujícímu podniku. nebo k ním tento podnik získal přístupová
prava. "

5. Ustanovení čl. XVII. odsı. 4 Smlouvy se rušl a misto něj se doplňuje tento text:
.. Přý'emceje povinen Poskytovatelipředložit nejpozději k závěrečné :právě o řešeníprojektu plán zavedení
dosaženvch Ulsledků do praxe (tzv. implementačníplán). Náležitosti implementačního plánu zveřejní Poskytovatel na
svých ínternetoıglch stránkách spolu s pokyny k závěrečné zprávě o řešení projektu. "

6. Do čl. XVII Smlouvy se doplňuje nový odstavec Č. 5. který zní:
.. Příjemceje povinen umožnit Za rovných podmínek všem zájemcům o ıg'fsíedky projektu přístup k nim. a to formou
jejich publikace v odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do šesti měsíci? po ukončení řešení projektu.
Vpřípadě nedodržení této podmínky může být projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorií .. S" dle tohoto
článku odst. 2 se všemi důsledky z toho ıjplývajíeími. "

7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Zl?
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III.

I. Smluvní strany na základě ěl. VI. odst. 2 a čl. XII. odst. 2 Smlouvy rovněž tínıto Dodatkenı upřesňujl výši podpory
poskytované Příjemci Poskytovatelem v rámci Projektu pro rok 2019 a pro rok 2020.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha ě. I - Rozpis uznanych nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 2019 a 2020.

IV.

I. Jakékoli Změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná í'orma změny tohoto Dodatku je vyloučena.

h.) Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýkú jelın platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jinć
jeho části.

3. Příjemce prohlašuje. že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č.
106! í 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a
právním vztahu jim založenćm zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně
dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem uveřejněıı v registru smluv podle zákona ě. 340)'2015 Sb..
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon
o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Tento Dodatekje sepst'm ve dvou vyhotoveníeh v ěeskémjazyec s platností originálu, Z nichž poskytovatel a příjemce
obdrží po jednom vyhotovení.

7*. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, sjcho obsahem se seznámily a s timto zcela a
bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele Za Příjemce'
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Mgr. et . Adam Vojtěch, MIIA [fy/Dr m1 [rá f] a; Č; ÍJÍ W107 [JESHI Ep/ć

ministr ľřdfhč
Česká republik ' 'sterstvo zdravotnictvi FÉ-ik 'Il-t ni nc 1110011100

t' sv .Penny v .Brně
656 .L'Jl HRJMU. I'Pltnt'ısltá 53
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Příloha č. 1 k Dodalku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu
č. 17-32872A panelu č. 02

Rozpis uznanýeh nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 2019

Pro kalendářní rok 20 I 9 činí uznanč náklady a Účelové prostředky, které budou poskytnuty Poskytovatelem Příjemei:

Příjemce: Fakultní nemocnice u ıv. Anny v Brně IČO: 00159816

Rodné číslo řešitele:

Ostatní provozní náklady: 1 005 000 Kč

Náklady na pol'ízcní dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: l 359 000 Kč

Náklady na řešení projektu celkem: 2 364 000 Kč

2. toho dotace poskytovatele: 2 228 000 Kč

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům` pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část Účelových
prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám Státu. poukáže Poskytovatel finanční prostředky rozpočtovým
opatřením a částka převedena Příjemei bude snížena o tuto část.

Spolupříjemce: Fakultní nemoenlce v Motole IČO: 00064203

Spoluřešltel: Rodné číslo spoluřmšitele:

Ostatní provozní náklady: 285 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobni náklady: 198 000 Kč

Náklady nı řešení projektu celkem: 483 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 483 000 Kč

Spolupříjemce: Univerzita Karlova IČO: 00216208

Spøıuřnšiıeı: Rndnć čısıø spøınfnšiıøłnz _
Ostatní provozní náklady: 216 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 442 000 Kč

Náklady na řečení projektu celkem: 658 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 658 000 Kč

Spolupříjemce: Krajská zdravotní, a.s. IČO: 2548862?

m- Rodnč číslo spolufešitele:

Ostatní provozní náklady: 175 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

4f7
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Osobni náklady: 213 000 Kč

Náklady nı řoieııi projektu celkem: 388 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 252 000 Kč

SH
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Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 2020

Pro kalendářní rok 2020 činí uznanć náklady a Účelové prostředfl'. které budou poskytnuty Poskytovatelem Pfijemci:
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Ann v Brně IČO: 001 S98 16

Řešitel: Rodné číslo íešitele:

Ostatní provozní náklady: l 005 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: I 359 000 Kč

Náklady na řečení projektu celkem: 2 364 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 2 228 000 Kč

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou Státu, níže uvedenou část Účelových
prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáże Poskytovatel finanční prostředky rozpočtovým
opatřením a částka píevedená Příjerncí bude snížena o tuto část.

Spolnpříjemce: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203

Spoluřűítel: Rodné číslo spolułešitele:

Ostatní provozní náklady: 285 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč
Osobní náklady: 198 000 Kč

Náklady na řešení projektu celkem: 483 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 483 000 Kč

Spolupříjemce: Univerzita Karlova IČO: 00216208

Spoluřešílel: Rodné číslo spoluřešítele:

Ostatní provozní náklady: 216 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 442 000 Kč

Náklady na řešení projektu celkem: 658 000 Kč
Z toho dotace poskytovatele: 658 000 Kč

Spolupříjemce: Krajská zdravotní, a.a. IČO: 25488627

Spolu řešitel: Rodné číslo spoluřešitcle:

Ostatní provozní náklady: 175 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč
Osobní náklady: 213 000 Kč
Náklady na řešení projektu celkem: 388 000 Kč
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Z toho dolace poskylovatele: 252 000 Kč

Konec Přílohy č. 1
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