DODATEK č. 2
ke smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 
číslo smlouvy: 18-07332S


I.
Smluvní strany

1.1. České vysoké učení technické v Praze
veřejná vysoká škola, která vznikla ze zákona (zákon č.111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku 
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 	68407700
DIČ:	CZ68407700
Zastoupený/á: prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem Fakulty stavební na základě zplnomocnění ze dne 1. 2. 2018
Řešitelské pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxx
dále jen příjemce na straně jedné                                                                        

a

1.2. Vysoké učení technické v Brně
veřejná vysoká škola, na základě zákona č.111/98 Sb., která se nezapisuje se do obchodního rejstříku
Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno	
IČ:	00216305 	
DIČ:	CZ00216305
Zastoupený/á: prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem Fakulty stavební VUT v Brně
Řešitelské pracoviště: Fakulta stavební VUT v Brně
Sídlo: Veveří 331/95,602 00 Brno
Bankovní spojení: xxxxx
dále jen spolupříjemce na straně druhé

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu (dále jen „dodatek).



II.
Předmět dodatku
2.1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení nových finančních kvót pro spolupříjemce v roce 2020 k řešení grantového projektu:
       Název grantového projektu: Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy
       Registrační číslo grantového projektu: 18-07332S	
       Odpovědný řešitel projektu: xxxxx
        (dále jen řešitel)
       Odpovědný spoluřešitel projektu:xxxxx
        (dále jen spoluřešitel)



III.
Poskytnutí grantových prostředků
Tímto dodatkem se mění text odstavce 3.1 smlouvy o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 18-07332S uzavřené mezi příjemcem a spolupříjemcem (dále jen „smlouva“) a nahrazuje se následujícím textem:

Na řešení věcné náplně části grantového projektu v třetím kalendářním roce jeho trvání budou příjemcem poskytnuty spolupříjemci pro rok 2020 následující grantové prostředky:  
celkem				1 026 tis. Kč   
z toho      investiční:		          0 Kč
	neinvestiční:		1 026 tis. Kč
                     z toho osobní:                   681 tis. Kč	

3.2.   Tyto grantové prostředky převede příjemce spolupříjemci do 30 dnů od okamžiku, kdy příjemce sám obdrží od Grantové agentury ČR grantové prostředky na svůj bankovní účet.



IV.
Závěrečná ustanovení

4.1.   Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek je platný a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.

4.2.   Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro příjemce, dva pro spolupříjemce a jeden pro Grantovou agenturu České republiky.

4.3.   Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které je oprávněno zajistit ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

4.4.   Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě a že pokud jim z tohoto dodatku plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, je přijímají a takto se k uvedenému dodatku připojují. 





Za příjemce:                ..................................................                            datum:.........................
                                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
        		     děkan Fakulty stavební


Řešitel:                     .................................................                               datum:..........................
xxxxx



Za spolupříjemce:    .....................................................                            datum:..........................
                                  prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
		     děkan Fakulty stavební VUT



Spoluřešitel:            ......................................................                           datum:...........................
xxxxx                                 


Příloha č. 1 k Dodatku ke  smlouvě č. 18-07332S

Poskytnuté grantové prostředky na rok 2020 na projekt reg. č.   18-07332S

Na řešení věcné náplně grantového projektu ve třetím kalendářním roce jeho trvání budou poskytovatelem příjemci poskytnuty grantové prostředky pro rok 2020 v následující výši:

Příjemce:                                                                                            celkem                                    2 093 tis. Kč        
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební                 z toho  investiční                          0  tis. Kč
Sídlo:                                                                                                             neinvestiční                   2 093 tis. Kč
Thákurova 7, 166 29 Praha 6                                                                      z toho osobní                  1 255 tis. Kč 
Identifikační číslo: 68407700
Řešitel: xxxxx


Z této částky převede příjemce spolupříjemcům následující část grantových prostředků.

Spolupříjemce:                                                                                  celkem                                      1 026 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební		             z toho  investiční                          0  tis. Kč
Sídlo:                                                                                                             neinvestiční                   1 026 tis. Kč
Antonínská 548/1, 601 90 Brno                                                                      z toho osobní                 681  tis. Kč 
Identifikační číslo: 00216305
Spoluřešitel: xxxxx
               








