
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ 
O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE 

č. 15-29565A A POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY 
(dále jen "dodatek č. 3") 

Článek 1 
Smluvní strany 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
se sídlem Ruská 87/2411, 100 00 P.-aha 10 
IČO: 00216208 
zastoupená: pt·of. MUDt·. Michalem Andělem, CSc., děkanem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , Praha 10, číslo účtu: 2273410110100, var. symbol: 1529565 
(dále jen "příjemce") 

a 

Fakultní nemocnice Bmo 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Bmo 
IČO: 65269705 
zastoupená: MUDt·. Romanem K.-ausem, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 10006-71234621/0710, var. symbol: 1529565 
(dále jen "další účastník") 

uzavírají tento dodatek č . 3 ke Smlouvě o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje 
č . l5-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu (dále jen "projekt") 
Agentury zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví České republiky uzavřené mezi 
příjemcem a dalším účastníkem dne 1 O. 7. 2015 a na základě Dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové podpory na řešení projektu č. 15-29565A panelu č. 2 uzavřeného mezi ČR - Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a UK - 3. lékařskou fakultou. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

Tímto Dodatkem č. 3 se za čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a 
vývoj e č. 15-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu přidává odst. 
3.l.a), který zní takto: 

" 3.1 a) Na uskutečňování věcné náplně části projektu v třetírn roce j eho ,~ešení bude phjemcem 
poskytnuta dalšímu účastníku následující účelová podpora: 

Rok-2017 Celkem Kč 
Celkové 881 000,00 
Náklady na poNzení dlouhodobého majetku 0,00 
Ostatní provozní náklady 693 000,00 
Osobní náklady 188 000,00 

a to ve lhlitě 30 dmi od doby, kdyji příjemce obdrží od poskytovatele. " 



Článek 3 
Registrace 

3 .I Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. , a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku č. 3 do 
registru smluv zajistí příjemce neprodleně po jeho podpisu. Příjemce se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží, popř. již v prl'1vodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 
smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden 
je určen pro příjemce , jeden pro dal šího účastníka a jeden pro poskytovatele. 

4.2 Poté, co si smluvní strany tento dodatek ke smlouvě přečetly, prohlašují, že dodatku ke smlouvě 
porozuměly a sjejím obsahem souhlasí. Prohlašují dále, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán 
zjejich svobodné vúle, niko liv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

Za příjemce : 

V Praze dne .2_ cl .J, 2o-17-
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příjemce 

Za dal šího účastníka: 

V Brn ě dn~ 3 -04- 2017 
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