
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při řešení části projektu výzkumu 
a vývoje č. NVlS-09-00188 a poskytnutí části účelové podpory 

Uzavřené dne 22. 6. 2018 mezi stranami: 

Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
Zastoupená: doc. fvfgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., (na základě plné moci) 
Bankov1ú spojení: I(B, a.s., Brno - město, č. účtu: 
85636621/0100 jako příjemce na straně jedné, 
dále jen „Příjemce" 

a 

Masarykův onkologický ústav 

Sídlo: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
IČ: 00209805 
Zastoupený: prof. MUDr. Marke1n Svobodou, Ph.D., ředitelem 
Bankov1ú spojení: ČNB, č. účtu: 87535621 /0710 
jako „Další účastník" projektu na straně druhé, 

I. 

Strany na základě smlouvy spolupracují na řeše1ú projektu MOnitoring expozjce rytotoxickjm liáviínz 
u pracovníků ve :'(_dravofnictví a rodim!Ých příslušníků onkoio._gickjch paáentů, anabíza rizik, zpracování
doportt(Y!f!JÍCh postupů, RegistraČlÚ číslo NV18-09-00188 dále jen „Projekt".

Strany ujednávají, Že odpovědným spoluřešitelem projektu za dalšího účastníka je PharmDr. 
xxxxxxxx, datum naroze1ú: xxxxxxxxx, která nahradí původ1ú odpovědnou iešitelku 
PharmDr. xxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx. Poskytovatel změnu odpovědného 
spoluiešitele odsouhlasil Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na iešení 
projektu č. NVlS-09-00188 panelu č. 09, uzavřeným rnezi Ministerstvem. zdravotnictví 
České republiky jakožto poskytovatelem a příjemcem dne 21. 7. 2020. 

II. 

Strany dále prohlašují, Že se seznámily s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
podpory na iešerú projektu č. NV18-09-00188 panelu č. 09, uzavřeným mezí IVfinísterstvem 
zdravotnictví České republiky jakožto poskytovatelem a příjemcem dne 7. 7. 2020 a budou 
jednat takovým zpúsobem, aby p.h řeše1ú projektu naplnily povinnosti z tohoto dodatku 
vyplývající. 

III. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží smluvní strany 
a poskytovatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 



zveřejněním v registru smluv, které zajistí Příjemce. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 
NV18-09-00188 panelu č. 09 ze dne 7. 7. 2020 

Příloha č. 2: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 
NV18-09-00188 panelu č. 09 ze dne 21.7.2020 

Za Příjemce: V Brně, dne: f ť , 9 � Wu)

doc. Mg,: Tomáš Kašpamvsk,_ý, Ph. D., děkan Pfirodovědeckéfakul(y lvlV 

Za Dalšího účastiúka: V Brně, dne: 16, 09. 2020 



-- -- ------------------------�--------- --------

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-0if.'oo'-fšš!p��ílP1ě. 09 

Strany 

1. Česká republika• Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem Palackého nám. 37514, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví
(dále jen „Poskytovatel")

a 

2. Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno
IČO: 00216224
Zastoupený(á): .r:I.<!�: -�Jr.:.'. � .�!";
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����:ý�!te�;-�·:·_l"Ni�:·.·.·.·.,♦.:7:f1.,.úiú./�i/�---.:·.·.:·.·.: 
(dále jen „Příjemce") 

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-09-00188 panelu 
č. 09 

(dále jen „Dodatek") 

I. 

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 4. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení 
projektu č. NV18-09-00188 panelu č. 09, reg. č. Poskytovatele NV18-09-00188 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo 
řešení projektu:

Název projektu: Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků 
onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů 

Registračni číslo projektu: NV18-09-00188 (dále jen „Projekt"). 

Odpovědný řešitel projektu: xxxxxxxxx., datum narození/rodné číslo: xxxxxxxxx (dále jen 11Řešitel") 

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy 
nebo na které Smlouva odkazuje.

li. 

1. Smluvní strany tímto mění níže uvedená ustanoveni Smlouvy následovně:

2. Do čl. XIII. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 5, který zni:

,,Poskytovatel stanovuje základní kategorie hodnoceni výsledku řešení projektu formou závěrečné zprávy následovně:

V= vynikajíc/ výsledky projektu (s mezinárodním významem apod.), které znamenají, že byly splněny c/le projektu a jeho 
předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory; 

U = uspěl podle zadání, lj. byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o 
poskytnutí podpory; 

O= nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena; 

S= nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy." 

3. Do čl. XVI. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 7, který zní:
XI//. 

„ V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „s· dle článku -\11/f. odst. 5 je Poskytovatel oprávněn 
požadovat po Přijemci vrácení dotace podle míry nesplněn/ zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou 
dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů Agentury pro zdravotnický 
výzkum ČR. V případě udělení této sankce je Přijemce povinen na písemnou výzvu Poskytovatele vrátit poskytnutou účelovou 
podporu (nebo její část) zpět do státního rozpočtu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy." 

4. Do čl. XVII Smlouvy se doplňují nové odstavce č. 4,5, které znějí:

4- ,,Přijemce je povinen Poskytovateli předložit nejpozději k závěrečné zprávě o řešení projektu plán zavedení dosažených
výsledků do praxe (tzv. implementační plán). Náležitosti implementačního plánu zveřejní Poskytovatel na svých internetových
stránkách spolu s pokyny k závěrečné zprávě o řešení projektu."
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5- ,,Přijemce je povinen umožnft za rovných podmínek všem zájemcům o výsledky projektu přístup k nim, a to formou jejich
publikace v odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do šesti měsíců po ukončení řešení projektu. V případě
nedodržení této podmínky může být projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorii .S" dle � člán'9J odst.� se všemi 
důsledky z toho vyplývajícími." '!(///. !J- 'k--
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Ill. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platností jako celku nebo platnosti kterékoliv
jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a právním
vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere
na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 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 Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž poskytovatel a příjemce
obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela
a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele: Za Příjemce1 : 

?,Tlf!. 20 io
V Praze dne ...... -�-- .......... . V ... �.'-�( ........... dne ... 1/:.:1..� ... ??!.'?P. .. ..

------��-�:·i;;·�:··r���i�---i�/-;·�-�-�-��-1./·-,"·'·
clc-'i1„ 

1 U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci 
jednající osoby (jednajících osob). 

. · . · · 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. N-Y'WM�IDtilflHMtflettt-e:-,09-------' 
- změna spoluřešitele

Strany 
1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

a 

2. 

se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem
(dále jen „Poskytovatel")

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno
IČO: 00216224
Zastoupený(á): !4�� ... ti��: ... !�.�.�_'(,.� .... ��fn.r�.ť.4.�),.._ 1 1>&, ')'
Zapsaný(á): ............... 

1 
.......................... (i ............... .č. účtu: 1't.::H�J��l1 . .'?��.�vedený u ...... �.� .......... .

(dále jen „Příjemce")

Po,�et l1stu/priloh 

uzavřely tento 

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu NV18-09-00188 panelu č. 09 
(dále jen „Dodatek")

I. 
1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 4. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 

NV18-09-00188 panelu č. 09, reg č. projektu NV18-09-00188 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení projektu: 
Název projektu: Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků 
onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů
Registrační číslo projektu: NV18-09-00188 (dále jen „Projekt")
Odpovědný řešitel projektu: xxxxxxxxxx datum narození: xxxxxxxx (dále jen „Řešitel")

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na 
které Smlouva odkazuje. 

li. 

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění osobu spoluřešitele. Text Smlouvy o poskytnutí účelové podpory se mění následovně:
V příloze č. 1 ke smlouvě Spoluřešitel xxxxxxxxxx., datum narozeni: xxxxxxxxx se mění na PharmDr. xxxxxxxxxx,datum 

narození: xxxxxxxx.

Tato změna je odůvodněna ukončením pracovního poměru paní PharmDr. xxxxxxxxxxx, MBA v Masarykově onkologickém ústavu 
k datu 15. 6. 2020.

2. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti
o  změnu ze dne 22. 6. 2020

3. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do 
svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. 

1 



Ill. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodat�
o;t:

 
podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.  

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanoveni tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.

3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečnosti, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto
dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně
dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.

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

5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany závazně prohlašuji, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela
a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele: Za Příjemce1: 

O 9 -07- 2020 

2 1 -07- 2020 
V Praze dne ............................ .. V .. }.�.�.<. ........... dne . ............................. .. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr 

česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
(razítko a podpis) 

' 
f 
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Uméno, příjmení, funkce, razítko a podpis) 
doc.. H

3
r , T,:,,..,,/r ť'4tř1n,.,,t..7 � ?J,._Q 

,:1., .. L.... ., -,,.-p 

1 U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající
osoby Uednajících osob). 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-0�Š!p��ílP�. 09 

Strany 
1. Česká republika• Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví
(dále jen „Poskytovatel")

a 

2. Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno

����o��!��gi: .c!��)J:r.:.!���
1

f'-.� .... ��.ff.�.���.��).� 1.?�:l ,
Zapsaný(á): .......... .., ............................. ................... ...... . 
č. účtu: vedený u ... t;N� ....... ,♦.:�J.1.'!J.VU�.!�1..1� ........ . 
(dále jen „Příjemce") 

uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-09-00188 panelu 
č.09 

(dále jen „Dodatek") 

I. 
1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 4. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení
projektu č. NV18-09-00188 panelu č. 09, reg. č. Poskytovatele NV18-09-00188 {dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo
řešení projektu:
Název projektu: Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků 
onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů 

Registrační číslo projektu: NV18-09-00188 (dále jen „Projekt"). 

Odpovědný řešitel projektu: Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.O., datum narozeni/rodné číslo: 26.10.1972 / 7210264776 (dále 
jen „Řešitel") 

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy
nebo na které Smlouva odkazuje.

li. 

1. Smluvní strany tímto mění níže uvedená ustanovení Smlouvy následovně:
2. Do čl. XIII. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 5, který zní:
,,Poskytovatel stanovuje základní kategorie hodnocení výsledku řešení projektu formou závěrečné zprávy následovně: 

V = vynikajíc/ výsledky projektu (s mezinárodním významem apod.), které znamenají, že byly splněny cíle projektu a jeho 
předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory; 

U = uspěl podle zadání, lj. byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnuti o
poskytnutí podpory; 

O = nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena; 

S = nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy." 

3. Do čl. XVI. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 7, který zní:
Xf/1 

„ V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii .s" dle článku .VHf. odst. 5 je Poskytovatel oprávněn 
požadovat po Přijemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou 
dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů Agentury pro zdravotnický 
výzkum ČR. V případě udělení této sankce je Přijemce povinen na písemnou výzvu Poskytovatele vrátit poskytnutou účelovou
podporu (nebo její část) zpět do státního rozpočtu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy." 

4. Do čl. XVII Smlouvy se doplňují nové odstavce č. 4,5, které znějí:
4- ,,Přijemce je povinen Poskytovateli předložit nejpozději k závěrečné zprávě o řešení projektu plán zavedení dosažených
výsledků do praxe (tzv. implementační plán). Náležitostí implementačního plánu zveřejní Poskytovatel na svých internetových
stránkách spolu s pokyny k závěrečné zprávě o řešení projektu."

T .......... .. 



5- ,,Přijemce je povinen umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledky projektu přístup k nim, a to formou jejich
publikace v odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do šesti měsíců po ukončení řešení projektu. V případě
nedodržení této podmínky může být projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorii .S" dle � člán'5J! odst. ',? se všemi 
důsledky z toho vyplývajícími." 'XIII. !;- -k-
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Ill. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv
jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a právním
vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere
na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti 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 Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž poskytovatel a příjemce
obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela
a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele: 

?,17f/. 20 io
V Praze dne ...... � ............ . 

/2 
I}_ 

......... � .. «... ..... ......................... ......... , ..... . 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

ministr 
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Za Příjemce 1: 

v ... �r�f'. ............ dne . .. 1:f.. .. V.� ... ?f.?.12. ... .

. ..... "d�·�:· -,,;,�: .. i� ��i�' ... ť��:.:.;·�·�·�· ��·1.;�")1, '). 
c/c-'i ,. ., 

,

1 U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci
jednající osoby Gednajících osob). 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. N-v-:i-M-YY-�rtfitflftl�tt-e-:-ff!lf------' 
- změna spoluřešitele

Strany 
1. česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

a 
2. 

se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem
(dále jen „Poskytovatel")

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno
IČO: 00216224 
Zastoupený(á): ���--.. ��!': ... !.�.�-�'f�.� ... J�r-,�.':.-?.�'.�f� I 

1>&,. ).
Zapsaný(á): ............... 

1 
.......................... 

6 
............. .. 

č. účtu: ,1r.::H� . .i.�·Hil1 . .i?��.�vedený u ..... /':/.� .......... . 
(dále jen „Příjemce") 

Počet listů/příloh. 
Vyř.: 
T ........... . 

uzavřely tento 

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu NV18-09-00188 panelu č. 09 
(dále jen „Dodatek") 

I. 

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 4. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 
NV18-09-00188 panelu č. 09, reg č. projektu NV18-09-00188 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení projektu: 
Název projektu: Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků 
onkologických pacientů, analýza rizik, zpracováni doporučených postupů
Registrační číslo projektu: NV18-09-00188 (dále jen „Projekt")
Odpovědný řešitel projektu: prof. xxxxxxxxxx, datum narození: xxxxxxxx (dále jen „Řešitel")

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na 
které Smlouva odkazuje. 

li. 

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění osobu spoluřešitele. Text Smlouvy o poskytnutí účelové podpory se mění následovně:
V příloze č. 1 ke smlouvě Spoluřešitel PharmDr. xxxxxxxxxx, datum narození: xxxxxxxxxx se mění na PharmDr. 

xxxxxxxxx,datum narození: xxxxxxxxxx.

Tato změna je odůvodněna ukončením pracovního poměru paní PharmDr. xxxxxxxxx v Masarykově onkologickém ústavu k datu 
15. 6. 2020.

2. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti
o změnu ze dne 22. 6. 2020

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

4. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do 
svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. 

1 



Ill. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.

3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto
dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně
dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.

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

5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela
a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele: Za Příjemce1 : 
O 9 -07- 2020 

2 1 -07- 2020 
V Praze dne ............................. . V .... �.�-�-< ........... dne . ............................. .. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
(razítko a podpis) 

l 
/ 

// .z . Jtc;, 2 . �1, r,0e t ? o.1> !ťZfi � � r 
� I 

/, I 

l,D!TeL oJ>]5oí2.--&, /A:;!Jr /) LE, { . ?ovOL;ť,vl 
fof/é 12-t-lJ 721 1?f;1Jln Se-urs ¾i::)12 )>E é'2._,�

Uméno, příjmení, funkce, razítko a podpis) 

doc., H3r, To,-,11,1,- ('IIÍ-V""''-J � i>l,.a_ 

d.c. ... l-. ., -, ,.- F 

1 U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající
osoby Oednajících osob). 
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