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Dodatek č. 3 

 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE  

č. j. MSMT-37785/2019-2 
podprogramu „INTER-ACTION“ (LTAUSA), programu INTER-EXCELLENCE  

 
s názvem „ Evoluce karyotypu, pohlavních chromozomů a genomu ve fylogeneticky bazálních 

větvích  araneomorfních  pavouků “  
a identifikačním kódem „LTAUSA19142“ 

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

a 
 
Univerzita Karlova 
IČO: 00216208 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
číslo účtu:  xxxxx 
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem  
 
(dále jen „příjemce“)  
 
 
na straně druhé 
 

uzavírají 
 
v souladu s ustanovením článku 17 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ve 
výzkumu a vývoji č. j. MSMT- 37785/2019-2 v rámci podprogramu „INTER-ACTION“ (LTAUSA), 
programu INTER-EXCELLENCE s identifikačním kódem LTAUSA19142 (dále jen „smlouva o 
poskytnutí účelové podpory“), uzavřené podle ustanovení § 9 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. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory. 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly následovně:  



Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
č. j. MSMT- 37785/2019-116                                                                                                                LTAUSA19142                 
Dodatek č. 3                                                                                             

 

 
 
1. V Článku 1 odstavci 4 Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a 

vývoje č.j.  MŠMT-37785/2019-2 (ve znění Dodatku č.1 MŠMT- 39879/2019-38) se text 
„Osobou, odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu (tj. řešitelem Projektu) a 
současně určenou pro komunikaci mezi příjemcem a poskytovatelem, je Mgr. Martin 
Forman.“ nahrazuje textem „Osobou, odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu 
(tj. řešitelem Projektu) a současně určenou pro komunikaci mezi příjemcem a 
poskytovatelem, je doc. RNDr. Jiří Král, Dr. 
 

2. Tento Dodatek č. 3 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). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako 

správný jej podepisují. 

 
    
 
Za poskytovatele: 
 
 
V Praze dne 
 
Razítko a podpis:            …..…………………………………. 
                                                                          Mgr. Jana Kolaříková  
                                                                          vedoucí  
 
Za příjemce: 
 
 
V                                     dne 
 
Razítko a podpis:            …………………………………………. 
                                                                          prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA                                                                                 
              rektor 
 


