
 
 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-16835S 

 
 

Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224 
Zastoupená: prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
jako příjemce na straně jedné, 
dále jen „příjemce“  
 
a 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 
Zastoupené: prof. RNDr. Vladimírem Aubrechtem, CSc., děkanem Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií VUT v Brně   
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
jako další účastník projektu na straně druhé, 
dále jen „další účastník“ 
 
společně též jako „smluvní strany“ 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 18-16835S ze 
dne 14. 2. 2018 (dále jen „Dodatek“): 

I. 
Účel Dodatku 

1. Smluvní stran uzavřely dne 14. 2. 2018 Smlouvu o účasti na řešení grantového projektu č. 18-
16835S (dále jen „Smlouva“):, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti vztahující se ke 
spolupráci na řešení grantového projektu poskytovatele Grantové agentury České republiky:  

Název grantového projektu: Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení 
vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby 
Registrační číslo grantového projektu: 18-16835S 
Předmět a cíle řešení grantového projektu: Hlavním cílem tohoto multidisciplinárního 
projektu je výzkum parametrizace písma/kresby ve vztahu k symptomům vývojové 
dysgrafie (DD) a následné uvedení nového konceptu/metodologie počítačové 
diagnózy a hodnocení DD. 
dále jen „projekt“, 
Datum zahájení řešení projektu: 1. 1. 2018 
Datum ukončení řešení projektu: 31. 12. 2020 
Odpovědný řešitel projektu: xxxxxxxxxxx 
Spoluřešitel projektu: xxxxxxxxxx 

 
2. Na základě žádosti příjemce z důvodu komplikací v řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-



19 se příjemce a poskytovatel dohodli na prodloužení řešení projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy 
o období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Tato skutečnost je stvrzena Dodatkem z roku 2020 č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 18-16835S panelů č. P407, P103, 
s jehož obsahem byl další účastník seznámen. 

II. 
Předmět Dodatku 

1. Na základě shora uvedených skutečností smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že nově: 
a) je stanoveno čl. I odst. 1 odlišné datum ukončení řešení projektu: 

Datum ukončení řešení projektu: 30. 6. 2021 
Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají změnou nedotčena. 

b) je čl. V Smlouvy je doplněn o nové ustanovení odst. 7, které zní následovně: 
7. Na financováni nákladů vzniklých v době prodloužení řešeni projektu smluvní strany 

použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které jsou příjemce 
a další účastník  v souladu se zadávací  dokumentací  a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o 
zásadách a lhůtách  finančního  vypořádání  vztahů se státním  rozpočtem,  státními  
finančními  aktivy a Národním  fondem  (vyhláška finančním vypořádáni), ve znění 
pozdějších předpisů oprávněni čerpat v následujícím období. Je-li však další účastník na 
základě zvláštních právních předpisů (zákon o vysokých školách nebo zákon o 
veřejných výzkumných institucích) oprávněn tvořit fond účelově vázaných prostředků a 
tohoto práva u daného grantového projektu využije, je povinen takto v průběhu řešení 
vytvořený fond vyčerpat a zúčtovat nejpozději k poslednímu dni posledního kalendářního 
roku řešení. Maximální výše takového fondu je 5 % z objemu jemu poskytnuté účelové 
podpory pro projekt.       

c) je čl. IX Smlouvy je doplněn o nové ustanovení odst. 7, které zní následovně: 
7. Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je další účastník povinen podat mimořádnou 

závěrečnou zprávu ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do tří 
pracovních dnů přede dnem stanoveným poskytovatelem a uveřejněným do konce 
listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách 
(www.gacr.cz) v sekci „úřední deska", a to způsobem a s náležitostmi dle Smlouvy mezi 
poskytovatelem a příjemcem, resp. dle zadávací dokumentace. 

2. Zbývající části Smlouvy zůstávají touto změnou nedotčeny. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

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

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Dodatku dle předchozí věty zajistí příjemce. 

5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku, 
porozuměly mu a bez výhrad přijímají povinnosti a práva, z tohoto Dodatku plynoucí.  

 
Podpisy jsou uvedeny na navazujícím listu. 
  



 
V Brně   V Brně 
  
  
  
  

    
 
  
  

za příjemce   za dalšího účastníka 
prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan   prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan 

 


