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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

č. 26/2016 

Nadační fond Neuron na podporu vědy 

se síd lem: Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 
zastoupený: Monikou Vondrákovou, předsedkyní Správní rady 

01871188 IČ: 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 
jako poskytovatel nadačního příspěvku 

(dále jen ., nadační fond") 

a 

Masarykovy univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno 

Lékařská fakulta 

na adrese: 

zastoupena : 

Kamenice 5, 625 00 Brno 

prof. MU Dr. Jiřím Mayerem, CSc., děkanem LF MU 

00216224 IČ: 

DIČ: CZ00216224 

bankovní spojení: 

Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve zněn í 

pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen .,příjemce") 

sjednávají tento dodatek ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené dle § 1746 

odst. 2 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené dne 22. 12. 2016 (dále jen jako .. dodatek"). 

I. 

1. V čl. ll. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené dle§ 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené dne 22. 12. 2016 (dále jen jako .,smlouva") se mění 

výše poskytnutého příspěvku a nově zní: 

.,Nadační fond poskytne příjemci nadoční příspěvek ve výši 610 600 Kč (slovy: 

šestsetdesettisícšestsetkarun českých) " 

2. V čl. ll. odst. 3 smlouvy se upravuje způsob poskytnutí nadačního příspěvku s ohledem 

na navýšení nadačního příspěvku a nově zní: 

"Nadační příspěvek bude poskytnut v následně uvedených splátkách: 

a) první splátka ve výši 90.600,- Kč (slovy: devadesáttisícšestsetkarun českých) 

do 30 dnů po doručení této smlouvy podepsané příjemcem nadočnímu fondu 

b) druhá splátka ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorun českých) 

do 30 dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě a poskytnutí nadočního příspěvku 

č. 25/2016 oběma smluvními stranami, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

c) třetí splátka ve výši 270.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttisíckorun českých) 

do 15 dnů ode dne potvrzení bezvadnosti Průběžné zprávy za rak 2017 nadočním fondem 
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3. S ohledem na výše uvedené změny smlouvy se tímto dodatkem rovněž nahrazuje příloha č. 3 

smlouvy - Rozpočet projektu, přičemž se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku - Rozpočet 

projektu. 

ll. 

1. Ostatní ujednání smlouvy výslovně neupravená tímto dodatkem zůstávají nedotčena. 

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

a) Příloha č.1- Rozpočet projektu 

b) Příloha č.2- dodatek č. 1 ke Smlouvě o nadačním příspěvku č. 25/2016. 

3. Strany smlouvy prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude příjemcem 

zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv). 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení s platností originálu. 

S. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění příjemcem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

V Praze dne .. ~.: .. !s.:.:.J-c.·f f V Brně dn~ .1. .-iJ4~·tO'r7 

 

• d dk • . . d TR2.1Sl~ 366/13 pre se yne spravm ra y 
118 00 pRI\HII 1 děkan Lékařské fakulty MU 

1e: o1a111 a a 
Příloha č. 1- rozpočet projektu 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního přfspěvku 

č. Z5/Z016 

Nadačnl fond Neuron na podporu vědy 

se sídlem: Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 

zastoupený: Monikou Vondrákovou, předsedkyní Správní rady 

IČ : 01871188 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 

jako poskytovatel nadačního příspěvku 

(dále jen .,nadačn í fond" ) 

a 

(dále jen .,příjemce") 

sjednávají tento dodatek ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené dle § 1746 

odst. Z zákona č. 89/201Z Sb., občanský zákoník uzavřené dne Z9. ll. Z016 (dále jen jako .,dodatek") . 

I. 

1. V čl. ll. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené dle§ 1746 odst. Z zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené dne 29. ll. 2016 (dále jen jako .,smlouva") se mění 
výše poskytnutého přfspěvku a nově zní: 

., Nadační fond poskytne příjemci nadoční příspěvek ve výši 389.400,- Kč (slovy: 

třistaosmdesátdevěttisfcčtyřistakorun českých)" 

2. V čl. ll. odst. 3 smlouvy se upravuje způsob poskytnutí nadačního příspěvku s ohledem 

na snížení nadačního přfspěvku a nově zní: 

"Nodoční příspěvek bude poskytnut v následně uvedených splátkách: 

o) první splátka ve výši 239.400,- Kč (slovy: dvěstětřicetdevěttisícčtyřistakorun českých) 

do 30 dnů po doručení této smlouvy podepsané příjemcem nadočnímu fondu 

b} druhá splátka ve výši 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorun českých} 

do 15 dnů ode dne potvrzení bezvadnosti Průběžné zprávy za rok 2017 nadočním fondem 

3. S ohledem na výše uvedené změny smlouvy se tímto dodatkem rovněž nahrazuje příloha 

č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu, přičemž se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku -

Rozpočet projektu. 

4. Přeplatek nadačního příspěvku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorun českých), 

který byl již poukázán na účet příjemce, je příjemce povinen poukázat bezhotovostním 

převodem na bankovní účet č.  pod variabilním symbolem  

do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku. 
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ll. 

1. Ostatní ujednání smlouvy výslovně neupravená tímto dodatkem zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotoveni s platností originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

f.t , !)Jl o l:t. 
V Praze dne ............. .ll: 1 

Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet projektu 

- 2 -




