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DODATEK č. 2  

ke smlouvě o účasti na řešení projektu GA ČR 
 

Smluvní strany: 
  
1. Technická univerzita v Liberci 

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117 
IČ: 46747885 
DIČ: CZ46747885 
Bankovní spojení: xxxx 
Účet číslo: xxxx 

 Jednající: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor 
Osoba zodpovědná za smluvní vztah:       
(dále jen jako „příjemce“) 

 
a 

 
2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Se sídlem: Za Slovankou 1782/3, Praha 8 
IČ: 61389021 
DIČ: CZ61389021 
Zastoupen: RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. 
Bankovní spojení: xxxx 
Účet číslo: xxxx 
(dále jen jako „spolupříjemce“) 

 
 
mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o účasti na řešení 
projektu GA ČR ze dne 19. 2. 2016 (dále jen „smlouva“) v rámci grantového projektu Adaptivní 
akustické metapovrchy pro aktivní řízení zvukového pole, reg. číslo grantového projektu 16-
11965S (dále jen „projekt“): 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
V souladu s bodem 3.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém 
upřesňují výši poskytnutých grantových prostředků ze státního rozpočtu na řešení části projektu pro 
kalendářní rok 2017.  Pro kalendářní rok 2017 řešení projektu činí výše podpory z veřejných prostředků 
poskytované poskytovatelem (Česká republika - Grantová agentura České republiky) 1 840 000 Kč, 
z toho náleží spolupříjemci dotace celkem ve výši 955 000 Kč. Rozpis grantových prostředků pro 
kalendářní rok 2017 řešení projektu je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.  
4. Pokud tento dodatek naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněn Technickou 

univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. 

5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Rozpis grantových prostředků pro kalendářní rok 2017 řešení 
projektu. 
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 Razítko a podpis spolupříjemce 
 

…………………………………………. 
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. 

V Praze dne 5. 4. 2017 

 Razítko a podpis příjemce 
 

…………………………………………… 
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 
V Liberci dne 18. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 


