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 DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE 
č. j. MSMT-33901/2017-1 podprogramu „INTER- TRANSFER“ (LTT), programu INTER-EXCELLENCE 
s názvem „Pravděpodobnostní rozbor degradujících konstrukčních systémů“ a identifikačním kódem 
LTT18003 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana, 
zastoupená Mgr. Janou Kolaříkovou, vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI 
(dále jen „poskytovatel”) 
na straně jedné 
a 

České vysoké učení technické v Praze 
IČO: 68407700 
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
číslo účtu:  
zastoupená: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 
na straně druhé 

uzavírají v souladu s ustanovením článku 19 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 
ve  výzkumu  a  vývoji  č.j.  MSMT-33901/2017-1  v  rámci  podprogramu  „INTER-TRANSFER  (LTT), 
programu  INTER-EXCELLENCE  s  identifikačním  kódem  LTT18003  (dále  jen  „smlouva  o  poskytnutí 
účelové podpory“), uzavřené podle ustanovení § 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 (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č.  1  ke smlouvě o poskytnutí  účelové podpory.  Výše uvedené smluvní  strany  se  dohodly 
následovně: 
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1. V Článku 3 odst. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové podpory se stávající datum ukončení řešení projektu 
31. 12. 2021 nahrazuje datem 30. 12. 2022. 

2. Příloha II smlouvy o poskytnutí účelové podpory „Uznané náklady a finanční zdroje Projektu“ se 
nahrazuje Přílohou 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory. 

3. Zbývající ustanovení smlouvy o poskytnutí účelové podpory zůstávají nezměněny. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
registru smluv). 
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako správný jej 
podepisují. 

Za poskytovatele: 
V Praze dne 
Razítko a podpis: …..…………………………………. 
Mgr. Jana Kolaříková 
vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI 

Za příjemce: 
V ……………….. dne 
Razítko a podpis: …………………………………………. 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
rektor 
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