
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o realizaci konkrétních aktivit  

vzájemné spolupráce 
 
 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 
zastoupená doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D., děkankou 
kontaktní adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno 
(dále jen „fakulta“) 

a 

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, 
s.r.o. 
se sídlem: Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň 
IČO: 44991665 
zastoupená Mgr. Darjou Chládkovou, ředitelkou 
školy (dále jen „spolupracující škola“), 

 
společně jako smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci konkrétních 
aktivit vzájemné spolupráce: 

 
I. 

Předmětná smlouva 
Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2020 smlouvu o realizaci konkrétních aktivit vzájemné 
spolupráce, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při spolupráci na realizaci 
pedagogických praxí, metodických seminářů a workshopů, a to v souvislosti s realizací projektu 
„Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI”, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170, (dále jen „Smlouva“).  
 

II. 
Předmět dodatku 

1. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu „Zkvalitnění a Inovace Přípravy 
budoucích učitelů na MUNI”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170, byl změněn z 
31. 12. 2022 na 30. 6. 2023, a to z důvodů 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. 

2. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, 
že čl. VI. odst. 1) Smlouvy zní nadále následovně: 
1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, v délce trvání do 30. 6. 2023. 

3. Smluvní strany v této souvislosti zároveň doplňují vzájemné ujednání o účtování nákladů 
realizace aktivit projektu, a to tak, že do čl. III je nově doplněn odst. 6), který zní 
následovně: 
6) Spolupracující škola se zavazuje vystavit veškeré faktury za činnost dle této smlouvy 

nejpozději do 30. 6. 2023. 
4. Zbývající části Smlouvy zůstávají touto změnou nedotčeny. 

 



 
III. 

Další vzájemná spolupráce 
1. Smluvní strany dále konstatují, že uzavřely dne 5. 2. 2020 dohodu o vzájemné spolupráci 

upravující aspekty spolupráce smluvních stran související s udělením titulu Fakultní školy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a to s účinnosti do 31. 12. 2022 (dále jen 
„Dohoda“).  

2. Smluvní strany mají zájem prodloužit účinnost Dohody v totožném termínu a sjednaly 
proto změnu čl. IX odst. 1 Dohody, který zní nově následovně: 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do dne platnosti uděleného označení 

dle čl. VI dohody, t.j. dne 30. 6. 2023. 
3. Zbývající části Dohody zůstávají touto změnou nedotčeny. 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis. Dodatek je možné uzavřít rovněž elektronickou formou. 
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku 

nebo platnosti kterékoliv jeho části. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 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. Uveřejnění 
Dodatku dle předchozí věty zajistí fakulta. 

5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že se seznámily s celým obsahem tohoto 
Dodatku, porozuměly mu a bez výhrad přijímají povinnosti a práva, z tohoto Dodatku 
plynoucí. 

 
 

V Brně dne   
 

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.,  Mgr. Darja Chládková 
děkanka  ředitelka 

Filozofická fakulta  AKADEMIA Gymnázium, Základní 
škola a Mateřská škola 

Masarykova univerzita   
 
 


