
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o spolupráci při řešení projektu výzkumu NV18-05-00345 a poskytnutí části účelových 

prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu ze dne 13. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) 

1. 
Smluvní strany 

1.1  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 
IČO:  61388963 
Zastoupený ředitelem  RNDr. PhDr. Zdeňkem Hostomským, CSc., ředitelem 
Bankovní spojení:  ČSOB Praha 6 
Č. účtu:  
(dále jen „Příjemce“) 

a 

1.2 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
IČO: 00216208 
Zastoupená ředitelem  prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem fakulty  
Bankovní spojení:    
č. účtu:  
(dále jen „Spolupříjemce“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

Smlouva byla uzavřena na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 
č. NV18-05-00345 panelu č. 05 uzavřené dne 24. 4. 2018 mezi Příjemcem a Českou republikou 
– Ministerstvem zdravotnictví, jakožto poskytovatelem (dále jen „Smlouva 
s poskytovatelem“). 

Východiskem pro vypracování tohoto dodatku je Dodatek č. 2 ke Smlouvě s poskytovatelem 
(dále také „Dodatek smlouvy s poskytovatelem“). 

Smluvní strany uzavírají na základě Dodatku smlouvy s poskytovatelem tento dodatek č. 2/2021 
ke Smlouvě v následujícím znění: 

2. 
Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 5 Smlouvy prodlužují dobu 
trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou 
podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. 

2.2. Smluvní strany dále tímto Dodatkem mění strukturu uznaných nákladů v roce 2022 
řešení projektu u spolupříjemce, u kterého dochází k restrukturalizaci NÚUPu, kterou je přesun 
ve výši cca 97 tis. Kč z položky Ostatní provozní náklady do položky Osobní náklady. Výše 
požadované účelové podpory a uznaných nákladů projektu se touto změnou nemění. 
Nevyčerpané prostředky budou vloženy, převedeny a restrukturalizovány v NÚUP. Ostatní 
provozní náklady budou využity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně schváleny. 

2.3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum 
České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 25. 10. 2021. 

 
 
 
 



3. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně 
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná 
forma změny tohoto Dodatku je vyloučena. 

3.3. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku 
nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části. 

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn Příjemcem v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3.6. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z 
nichž příjemce a spolupříjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

3.7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se 
seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemce Spolupříjemce:

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 

Ředitel  děkan 

 

Datum a razítko:  Datum a razítko: 




