
DODATEK č. 7/2021 
o poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR 

(ke Smlouvě o sdružení mezi FSV UK a ÚSD AV ČR z 10. 4. 1996) 

I. 
Smluvní strany 

1.1. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 
Sídlo: Smetanovo nábř. 6, l 1 O 00 Praha 1 
IČ:00216208 
Zastoupená: doc. PhDr. Alicí Němcovou Tejkalovou, Ph.D., děkankou 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
dále též jako "další účastník" 

1.2. Ústav pro soudobé dějiny A V ČR 
Sídlo: Vlašská 9, l 18 40 Praha 1 - Malá Strana 
IČ: 68378114 
Zastoupený: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D., ředitelem 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

- dále též jako „příjemce" 

uzavírají tento dodatek č. 7 o poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na 
podporu činnosti společného pracoviště Institutu mezinárodních studií FSV UK a ÚSD A V ČR. 

II. 
Předmět dodatku 

Poskytnutí finančních prostředků 

2.1. Pro kalendářní rok 2021 budou finanční prostředky ve výši 520 000,- Kč poskytnuty 
příjemci do 31. 1 O. 2021. 

2.2. Finanční prostředky jsou dalšímu účastníkovi poskytovány na úhradu skutečně 
vynaložených provozních nákladů účelově vymezených stranami ve Smlouvě o sdružení 
mezi FSV UK a ÚSD A V ČR ze dne JO. 4. 1996, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, 
dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 ( dále "srn Iouva"). 

2.3. Na základě dohody smluvních stran bude IMS UK FSV jako další účastník fakturovat 
ÚSD AV ČR část režijních nákladů na provoz společného pracoviště, zatímco osobní 
náklady se budou realizovat prostřednictvím dohod o provedení práce uzavíraných na 
ÚSDAVČR. 

2.4. V roce 2021 bude IMS UK FSV fakturovat ÚSD AV ČR alikvotní část nákladů na provoz 
společného pracoviště, a to ve výši 19 % režijních nákladů (98 800,- Kč) pro UK FSV 
dle Opatření děkanky FSV UK č. 50/2018 ze dne 24. 1 O. 2018, dále částku 30 000,- Kč 
na úhradu provozních nákladů IMS UK FSV, spojených s činností společného pracoviště, 
a částku 40 000,- Kč na nákup nezbytné literatury spojené s výukou; celkem tedy částku 
168 800,- Kč. 



III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Příjemce není oprávněn převést práva a povinnosti založené tímto dodatkem na třetí 
osobu. 

3.2. Právní poměry výslovně neupravené tímto dodatkem se přiměřeně řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Tímto dodatkem není dotčeno oprávnění územních finančních úřadů a jiných příslušných 
finančních orgánů provádět kontrolu nakládání s přidělenými prostředky. 

3.4. Smlouvu ve znění dodatků je možné měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými 
oběma smluvními stranami. 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv 
zajistí Fakulta sociálních věd neprodleně po podpisu dodatku. Fakulta sociálních věd 
se současně zavazuje informovat Ústav pro soudobé dějiny AV ČR o provedení 
registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s 1D datové schránky Ústavu pro soudobé dějiny 
AVČR 

3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.7. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nedotčena. 
3.8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, pro každou 

smluvní stranu po jednom. 
3.9. Tento dodatek je platný pro rok 2021 podle bodu čl. TU, odst. 3 smlouvy. 
3.1 O Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a 

srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku a že pokud jim z dodatku plynou jakékoli 
povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě 
připojují. 

Za příjemce: 

razítko a podpis statutárního orgánu 
' ? ~ -~~.'..~~.t . d

Za dalšího účastníka 

1 9 -10- 2021 
datum 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.O. 
děkanka Fakulty sociálních věd 




