
DODATEK č. 1
Sm louvy o účasti na řešení projektu č. 18-02597S panelu č. 206

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6, 166 28 
IČ O :60461373 
Bank. spojení:
Zastoupený:
(dále jen „Příjemce")

a

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Flemingovo nám. 542/2, Praha 6, 166 10 
IČO: 61388963 
Bank. spojení:
Zastoupený:
(dále jen „Další účastník") 

uzavírají tento
dodatek

smlouvy o účasti na řešení grantového projektu 
(dále jen „Dodatek")

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o účasti na řešení grantového projektu 
18-02597S (dále jen „Smlouva"), jejím ž předmětem je řešení grantového projektu:

• registrační číslo grantového projektu: 18-02597S (dále jen „Projekt")
• název Projektu: Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a 

elektromigrační separace (bio)molekul.

• řešitel/ka Projektu:

• spoluřešitel/ka Projektu:

2. Příjemce podal Poskytovateli žádost o prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců z 
důvodu pandemie Covid-19. Na základě schválené žádosti se Projekt prodlužuje do 30. 6. 2021 
za těchto podmínek:

2.1. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu účastníci projektu 
použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které lze v souladu 
se zadávací dokumentací čerpat v následujícím období.
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2.2. Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je Příjemce povinen podat mimořádnou 
závěrečnou zprávu ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku v termínu, který 
Poskytovatel teprve sdělí prostřednictvím webových stránek www.gacr.cz . Další účastník 
je povinen předložit Příjemci podklady pro mimořádnou závěrečnou zprávu ve lhůtě 14 
dnů před ukončením termínu pro podání závěrečné zprávy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se shodly, že uveřejnění 
v registru smluv zajistí Příjemce.

5. Není-li Dodatek podepsán prostřednictvím elektronického podpisu, vyhotovuje se ve třech 
stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen pro Příjemce, jeden pro Dalšího 
účastníka, jeden pro Poskytovatele.

Příjemce:

Další účastník:
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http://www.gacr.cz

