
Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o spolupráci 

 
 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem Masarykovy univerzity 
IČ: 00216224 
 
(dále jen „MU“) 
 

a 

 

Název organizace: AKADEMIA Gymnázium Brno, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 

se sídlem: Rašelinová 11, 628 00 Brno 
zastoupená: Mgr. Darjou Chládkovou, ředitelkou školy 
IČ: 44991665 
 
(dále jen „participující škola“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci (dále také 
jen „Smlouva“). 

 

I. 

1) Smluvní strany prohlašují, že dne 17.7.2020 uzavřely Rámcovou smlouvu o spolupráci, v rámci 
které se mimo jiné zavázaly ke spolupráci při zajišťování pedagogické praxe studentů, a to v souladu 
s požadavky příslušného akreditovaného studijního programu. 

2) S ohledem na skutečnost, že došlo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
výzva Pregraduální vzdělávání II ( č. 02_19_068) ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické 
realizace projektu z 31.12.2022 na 30.6.2023, dohodly se smluvní strany na změně čl. V.  odst. 1 
výše uvedené Rámcové smlouvy o spolupráci. 

3) Důvodem pro změnu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu je eliminace dopadů 
mimořádných opatření vydaných vládou ČR a ostatními orgány státní správy v souvislosti 
s aktuálním šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19. 

4) Ustanovení čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci nově zní: 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, v délce trvání do 30.6.2023. 

 

II. 

1) Ostatní ujednání Rámcové smlouvy o spolupráci zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2) Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo 
platnosti kterékoliv jiné jeho části. 

3) Tento dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy o spolupráci. Tento 
dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru 



smluv. Uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí MU.  

4) Pokud je tento dodatek uzavírán elektronicky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento 
dodatek uzavírán v písemné formě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 

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

 

 

 

V Brně dne 12.09.2022     V Brně dne 31.08.2022 

 

 

 

      

____________________________   ______________________________ 

Za Masarykovu univerzitu    Za participující školu 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.   Mgr. Darja Chládková 

rektor       ředitelka školy 


