
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-44461/2020 
Identifikační kód Projektu: LM2018122 

1 

DODATEK Č. 2 

 

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory (č. j.: MSMT-33353/2019-21)  

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem  

ACTRIS – účast ČR 

(dále jen „Smlouva“) 

č. j.: MSMT-44461/2020-2 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
jednající PhDr. Lukášem Levákem, ředitelem odboru výzkumu a vývoje 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Český hydrometeorologický ústav 
IČO: 00020699 
právní forma: státní příspěvková organizace 

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 
číslo účtu: 54132041/0710 
zastoupení: Mgr. Mark Rieder 
(dále jen „Příjemce“)  
(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) 
a podpůrně, ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, na žádost Příjemce ze dne 26. října 2020, doručené Poskytovali pod identifikačním kódem 
(PID) MSMTAXVWQL, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 4. března 2020: 

 

I. 

(1) Smluvní strany se dohodly, že číslo účtu Příjemce v záhlaví Smlouvy, na který Poskytovatel zasílá 
účelovou podporu Projektu, je: 20001-54132041/0710. 

(2) Ostatní ustanovení a části Smlouvy zůstávají beze změny.  
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II. 

(1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem svého zveřejnění 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.  

(2) Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

(3) Poskytovatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Nedodrží-li tento svůj závazek ve 
lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. 
Příjemce souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů. 

 

 

 

Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lukáš Levák     Mgr. Mark Rieder 
ředitel odboru výzkumu a vývoje  ředitel, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Český hydrometeorologický ústav 

 


