
DODATEK č. 3 

k Dohodě o vytvoření společného odběrového místa pro SARS-COV-2 

 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

se sídlem Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344 

zastoupené prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem 

(dále jen „BC AV ČR, v.v.i.“) 

provozující SARS-CoV-2 testovací laboratoře: 

44AVČB - Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Parazitologicky ústav, 

96AVCBUMB - Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Ústav mol. biologie rostlin 

 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Přírodovědecká fakulta 

se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 

IČO: 60076658 a DIČ: CZ60076658 

zastoupená Prof. Ing. Hanou Šantrůčkovou, CSc., děkankou 

(dále jen „PřF JU“) 

provozující SARS-CoV-2 testovací laboratoř: 

58JCUCB - Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

a oba nadále jen jako „Smluvní strany“, případně každý samostatně jako „Smluvní strana“ 

uzavírají jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením 

čl. 14 dohody o zřízení společného odběrového místa pro odběr vzorků na testování na 

přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „OM“) ze dne 8. 9. 2020, jejímž předmětem je 

„vytvoření možnosti odebírání intramurálně indikovaných vzorků a odlehčení zátěže dalších 

OM v Českých Budějovicích a také urychlení předávání vzorků mezi odběrovým místem a 

testujícími laboratořemi“ (dále jen „Dohoda“), a ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 tento 

dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“): 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany spolu dne 8. 9. 2020 uzavřely Dohodu, dle níž se vzájemně zavázaly k 

vytvoření možnosti odebírání intramurálně indikovaných vzorků a k odlehčení zátěže 



dalších OM v Českých Budějovicích a také k urychlení předávání vzorků mezi 

odběrovým místem a testujícími laboratořemi (čl. 1, 2 a 7 Dohody). 

 

2. Dle čl. 12 Dohody pak v rámci smluveného jednání PřF JU fakturuje na základě 

souhrnné objednávky BC AV ČR, v. v. i. každý měsíc za všechny provedené testy 

zaměstnanců a hostů BC AV ČR v. v. i. na přítomnost SARS-CoV-2 pro BC AV ČR, v.v.i. 

ve výši 1.440,-Kč bez DPH za každý provedený test. 

3. Podle čl. 14 Dohody se obě Smluvní strany také dohodly na možnosti změny, doplnění 

či zrušení této Dohody, a to výhradně v podobě číslovaných písemných dodatků, 

vzájemně odsouhlasených a podepsaných ze strany svých oprávněných zástupců. 

 

II. Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace nákladových položek PřF JU v souvislosti 

s uskutečněnými výdaji v rámci výše prováděného testování odebraných vzorků. 

2. Účelem Dodatku je pak konkrétní úprava původně stanovené částky PřF JU za 

takovýto test, jak bude dále popisováno v čl. III Dodatku. 

 

III. Změna dohody 

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že mezi nimi uzavřená Dohoda 

o zřízení společného odběrového místa pro odběr vzorků na testování na přítomnost 

koronaviru SARS-CoV-2 ze dne 8. 9. 2020 se upravuje ku prospěchu obou stran tak, že 

v níže uvedeném článku/bodu Dohody: 

čl. 12, vztahujícímu se ke smluvené ceně za jeden provedený test v dosavadní částce 

1.087,- Kč bez DPH (1.250,- Kč vč. DPH), se tato cena mění nově na částku ve výši  

1.250,- Kč (plnění dle této smlouvy je s platností od 1.4.2021 osvobozeno od DPH) 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Zbývající ustanovení Dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí 

den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li u podpisů Smluvních stran 

uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. 



3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv (dle českého právního řádu). Obě Smluvní strany 

berou na vědomí, že BC AV ČR, v.v.i. je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na 

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si 

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí BC AV ČR, v.v.i.  

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak 

s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném 

projednání a na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své vlastnoruční 

podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto 

Dodatku. 

 

         V Českých Budějovicích dne: …………………………..               

           
 
 
        ……………………………………………………                                      .………………………………………… 
                            Za BC AV ČR, v.v.i.:                                                                           Za PřF JU: 
                

prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc.  prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.,                                                            
ředitel BC                 děkanka 

     

 

 

 


