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Smlouva o postoupení smlouvy 

o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
IČO: 60076658 a DIČ: CZ60076658 
zastoupená prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem  
(dále jen „Postupitel“ nebo „PřF JU“) 

 
a 
 

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 „Postupník“ nebo „BC“) 

     
a oba nadále společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“, 
 
uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1895 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o postoupení smlouvy o poskytnutí 
dotace na podporu grantového projektu č. 21-17322M komise č. EX5 s názvem „Objasnění 
interakce mezi nitrifikací a oxidací metanu a následné ekologické dopady“, ze dne ________, (dále 

jen „Smlouva“) v následujícím znění: 
 

I. Prohlášení postupitele 
 

1/1. Postupitel prohlašuje, že dne _________ uzavřel s Grantovou agenturou České republiky 
se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČO: 48549037 (dále jen „Postoupená strana“) 
Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-17322M komise č. EX5 
v základním výzkumu JUNIOR STAR 2021 pod názvem projektu „Objasnění interakce mezi 
nitrifikací a oxidací metanu a následné ekologické dopady“, za účelem úpravy vzájemných práv a 
povinností při poskytování podpory z veřejných prostředků projektu (dále jen „Předmět 

postoupení“). 
 
1/2. Dále Postupitel prohlašuje, že se v souvislosti s výše prezentovaným Předmětem 
postoupení a ani samotnou přípravou a realizací v rámci něj uskutečňovaného grantového 
projektu nedopustil vědomého porušení svých povinností a ani žádného přestupku či 
trestněprávního jednání. 
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1/3.  Rovněž Postupitel prohlašuje, že si v souvislosti s postoupením Předmětu postoupení není 
vědom žádných z jeho strany zaviněných či v rámci jeho jednání vzniklých škod, které by byly 
z jeho strany nevyřešeny a po postoupení by byly k tíži Postupníka, přičemž pro případ jejich 
dodatečného zjištění, pak tyto bere za své a jejich řešení výhradně na sebe a z vlastních nákladů. 
 
1/4.  Postupitel také prohlašuje, že povaha Předmětu postoupení nevylučuje postoupení touto 
Smlouvou, zejména povinnost Postupitele uvedená v Předmětu postoupení není osobní povahy. 
 

II. Prohlášení postupníka 
 

2/1. Postupník prohlašuje, že se s postupovaným Předmětem postoupení řádně seznámil, jakož 
i s právy a povinnostmi z něj plynoucími, přičemž má zájem pokračovat v započatém grantovém 
projektu. 
  

III. Předmět smlouvy 
 

3/1. Na základě této Smlouvy Postupitel postupuje Postupníkovi smlouvu ve smyslu čl. I této 
Smlouvy jako Předmět postoupení, a to bezúplatně. 
 
3/2. Postupník s postoupením smlouvy souhlasí a tento Předmět postoupení přijímá, když 
rovněž přijímá i veškerá s tím spojená práva a povinnosti, a to ve stavu nacházejícím se 
k okamžiku účinnosti postoupení. 
 
3/3. Postoupení Předmětu postoupení podle odst. 3/1 této Smlouvy má účinky pouze vůči 
tomu, co ještě nebylo splněno, tj. vůči budoucím plněním vyplývajícím z Předmětu postoupení. 
 
3/4. Na Postupníka také přechází i veškerá příslušenství a všechna práva s Předmětem 
postoupení spojená. 
 

IV. Souhlas postoupené strany 
 

4/1. Postoupení smlouvy, která tvoří Předmět postoupení podle čl. I. této Smlouvy, nabývá 
účinnosti až momentem schválení postoupení ze strany Postoupené strany (tzv. odkládací podmínka 

– odst. 6/7 Smlouvy). 
 
4/2. Podkladem pro schválení ze strany Postoupené strany bude zaslání žádosti Postupníka o 
změnu příjemce v odst. 1/1 Smlouvy charakterizovaného grantového projektu. 
 
4/3. Okamžikem účinnosti postoupení postoupené smlouvy vůči Postoupené straně se 
Postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení. Ve smyslu § 1899 občanského 
zákoníku může ale Postoupená strana vůči Postupiteli učinit prohlášení, že odmítá jeho 
osvobození, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se dozví o prvním porušení povinností 
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Postupníka z postupované smlouvy. V případě prodlení s prohlášením má toto prohlášení stejné 
účinky uvedené v předešlé větě, ale Postoupená strana nahradí škodu způsobenou prodlením. 

 
V. Specifická ujednání 

 

5/1. Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení 
Postupitele ve smyslu čl. I. této Smlouvy ukáže nepravdivým. 
 
5/2. Dále je Postupník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nenabude-li Smlouva v souvislosti 
s odkládací podmínkou své účinnosti. 
 
5/3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně a 
není jím dotčeno případné právo na náhradu škody. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

6/1. Smlouva, včetně všech práv a povinností z ní vyplývajících, jakož i všechny vztahy mezi 
Smluvními stranami založené touto Smlouvou nebo s ní související, se dle výslovné dohody obou 
stran řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci pak zejména platným Občanským 
zákoníkem. 
 
6/2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nicotné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, nicotné či neúčinné novým 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému 
účelu ustanovení neplatného, nicotného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
6/3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky se 
souhlasem obou Smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Jakákoliv další ústní ujednání v rámci této Smlouvy, která 
nemají oporu ve výše popisovaném písemném dodatku, jsou právně neúčinná. 
 
6/4. V případě sporů mezi Smluvními stranami této Smlouvy, vzniklých na základě této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní budou řešeny, nedojde-li mezi stranami k dohodě, příslušným soudem 
České republiky, jehož místní příslušnost se řídí sídlem Postupníka. 
 
6/5. Písemnosti mezi Smluvními stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, 
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí nebo 
okamžitě doručením do datové schránky. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 
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písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, 
nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 
6/6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy se rozumí 
den označený datem u podpisů Smluvních stran a je-li u podpisů Smluvních stran uvedeno více 
dat, platí datum nejpozdější.  
 
6/7. Účinnost této Smlouvy je vázána na odkládací podmínku, kterou je skutečnost, že ze strany 
Postoupené strany dojde k odsouhlasení postoupení Předmětu postoupení z Postupitele na 
Postupníka v souvislosti s předchozí akceptací žádosti o změnu příjemce grantového projektu (viz 
odst. 4/1 a 4/2 Smlouvy). Až teprve splněním této odkládací podmínky nabývá Smlouva své 
účinnosti. 
 
6/8. Bude-li tato Smlouva uzavírána elektronickými prostředky, pak dojde k jejímu vyhotovení 
pouze v jednom (1) originále, přičemž bude-li uzavírána v listinné podobě, bude sepsána ve třech 
(3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Postupitel a Postupník obdrží po jednom (1) 
vyhotovení a zbývající vyhotovení je určeno pro předložení Postoupené straně. 
 
6/9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejích příloh řádně přečetly a 
seznámily se tak s jejím obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyla 
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírána po vzájemném 
projednání a na důkaz své vůle pak připojují i podpisy ze strany svých oprávněných zástupců, jimiž 
současně potvrzují i převzetí příslušného počtu jejího vyhotovení. 
 
V Českých Budějovicích dne ………………………………….  V Českých Budějovicích dne ………………  

        
 
 
 
……………………………………………………                                         .…………………………………………………… 
                       Za Postupitele:                                                                                             Za Postupníka: 
 

                    Biologické centrum AV ČR v. v. i. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích    
       prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.                                                          prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc. 
                                rektor                                                                ředitel BC 
   
 

 


