
                                                
Smlouva o výzkumné činnosti studentů PřF JU na vybraných pracovištích BC 

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Branišovská 1160/31,370 05 České Budějovice 
IČO: 60077344, DIČ: CZ60077344 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, České Budějovice, č. ú.:  5002209089/5500 
zastoupené prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon. D.Sc., ředitelem 
(dále jen „BC") 
a 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Přírodovědecká fakulta 
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
IČO: 60076658, DIČ: CZ60076658 
Bankovní spojení: ČSOB, České Budějovice, č.ú.: 104725778/0300 
zastoupená prof. Ing. Hanou Šantrůčkovou, CSc., děkankou 
(dále jen „PřF JU") 
 
Smluvní strany uzavírají na základě čl. V Smlouvy o výzkumné činnosti studentů PřF JU na 
pracovištích BC („Smlouvy“) uzavřené dne 2. 8. 2013 tento: 

 
Dodatek č. 8  

 
Tento dodatek mění jmenný seznam studentů, na něž se smlouva v daném období vztahuje a dále 
specifikuje částku za roční období, tj. pro rok 2021. Obsahem přílohy č. 1 k dodatku č. 8 je jmenný 
seznam studentů, na něž se smlouva v daném období vztahuje a dále částku vč. DPH za uvedené 
roční období. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného BC. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále beze změn. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření smlouvy se rozumí den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí 
datum nejpozdější. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které nebyly 
předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí BC. 
 
Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, po jednom (1) pro každou smluvní stranu. 
 
V Českých Budějovicích dne……………..                 V Českých Budějovicích dne …………………………. 
 
 
 
……………………………………….……….…  …………………..….…………………….. 
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel 
Přírodovědecká fakulta JU                             Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 



                                                
Příloha č. 1: Jmenný seznam studentů a částka za roční období pro rok 2021 
 

Ústav půdní biologie BC („ÚPB“)  
 

                                               
64 350,00 Kč vč. DPH 

 

Jména doktorandů 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxxxxxx 
4. xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Jména ostatních studentů 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxxx 
4. xxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

Ústav molekulární biologie rostlin BC („ÚMBR“) 
 

                                               
310 699,00 Kč vč. DPH 

 

Jména doktorandů 
1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2) xxxxxxxxxxxxxxxx 
3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4) xxxxxxxxxxxxxxxx 
5) xxxxxxxxxxxxxxxxx 
6) xxxxxxxxxxxxxx 

 

Jména ostatních studentů 
1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4) xxxxxxxxxxxxxxxx 
5) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6) xxxxxxxxxxxxxxxxx 
7) xxxxxxxxxxxxxxxx 
8) xxxxxxxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 


