
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen 

Smlouva)  

  

  

Článek I  

SMLUVNÍ STRANY  

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  se sídlem/místo podnikání 

Hlavní 130, Husinec - Řež 250 68 zastoupená RNDr. Petrem 

Lukášem, CSc.  

IČ: 61389005, bankovní spojení  

(dále jen „Příjemce“)  

  

a  

  

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.  se sídlem/místo 

podnikání Boční II 1401/1a, Praha 141 00 zastoupená doc. 

RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc.  

IČ: 68378289, bankovní spojení  

(dále jen „Partner“)  

  

a  

  

České vysoké učení technické v Praze  

se sídlem/místo podnikání Zikova 1903/4, Praha 166 36  zastoupená 

prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng.  

IČ: 68407700, bankovní spojení  

(dále jen „Partner“)  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství (dále jen 

„Smlouva“).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Článek II  



Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2016 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, 

jejímž účelem je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří společně realizují Projekt 

„CRREAT“, s registračním číslem  

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a  

Vzdělávání (dále jen „Projekt“).   

  

  

Článek III  

  

Příjemce a Partneři se dohodli, že celkový finanční podíl Příjemce a Partnerů na Projektu se zvyšuje na 

148 414 037,64 Kč a ujednání čl. IV odst. 2 výše uvedené smlouvy proto nově zní takto:  

  

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na Projektu, jsou podrobně 

rozepsány v žádosti o finanční podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.  Celkový finanční 

podíl Příjemce a Partnerů na Projektu činí:  

  

a) Příjemce:    90 614 209,44 Kč;  

b) Partner Ústav fyziky atmosféry:     32 712 741,24 Kč;  

c) Partner České vysoké učení technické v Praze:  25 087 086,96 Kč.  

  

  

  

  

Článek IV  

  

Příjemce a Partneři se dohodli, že ujednání čl. VIII odst. 4 výše uvedené Smlouvy nově zní takto:  

  

      4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

 příloha č. 1 - Žádost o podporu vytištěná z portálu ISKP 14+(https://mseu.mssf.cz) 

po zanesení všech změn požadovaných výběrovou komisí,  

 příloha č. 2 – Studie proveditelnosti projektu CRREAT,  

 příloha č. 3 – Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery a v 

členění na položky rozpočtu  

 příloha č. 4 – Finanční plán projektu - v členění přehledu záloh na Příjemce a  

jednotlivé Partnery zohledňující 5 % povinného spolufinancování výdajů z vlastních 

zdrojů  

  

  

  

  

  

Článek IV  

  

  

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.  

  



2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.   

  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a 

skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

  

V Praze dne 26. ledna 2017.       

  

  

RNDr. Petr Lukáš, CSc.  

  

  

  

  

  

doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.  

  

  

  

  

  

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.  


