
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 20-14445S 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo: Jilská I, Praha I, PSČ 110 00 
IČO: 67985955 
DIČ: CZ67985955 
Zastoupený: PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph. D., ředitelem 
Bankovní spojení:  
jako příjemce na straně jedné, 

(dále jen „Příjemce") 

a 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
Fakulta filozofická 
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 
IČO: 49777513 
DIČ: CZ49777513 
Zastoupený/á: doc. Ing. Luďkem Hynčíkem, Ph. D., prorektorem pro výzkum a vývoj 
Bankovní spojení:  
jako další účastník projektu na straně druhé, 

(dále jen „Další účastník") 

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Sm louvě na účasti na řešení grantového projektu č. 20- l 4445S 
ze dne 3. 3. 2020 (dále jen „Dodatek"). Předmětem Smlouvy je řešení grantového projektu Duální 
modely fenomenálního vědomí, č. 20-14445S ( dále jen „Projekt"). 

I. 

I . Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení grantového Projektu z 
důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se 
smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy 
o období od 1. l. 2023 do 30. 6. 2023. Datum ukončení řešení Projektu 3 1. 12. 2022 se mění 
na 30.6.2023. 

2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Příjemce použije 
finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení. 

3. Za období od 1. I . 2023 do 30. 6. 2023 bude podána mimořádná závěrečná zpráva, a to 
nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem. 

II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 



2. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy na účasti na řešení 

grantového projektu č. 20-14445S ze dne 3.3.2020. 

3. Tento Dodatek j e uzavírán elektronicky a je vyhotoven v jednom originále. Bude opatřen 
elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. 

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

5. Další účastník bere na vědomí, že Příjemce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňován í těchto smluv a o 
registru smluv, v platném znění, a že Příjemce je povinen tento Dodatek uveřejn i t v registru 
smluv podle tohoto zákona. 

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpi su Dodatku 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a účinnosti dnem jeho uzavření, jde-li o 
smlouvu podléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

7. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Dodatek z roku 2022 č. 2 ke srn louvě o poskytnutí dotace 
na podporu grantového projektu č. 20- l 4445S panelu č. P40 I , uzavřený mezi Grantovou 
agenturou ČR a Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i. 

V Praze dne . ...... 

Za Příjemce 

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph. D. 

ředitel Filosofického ústavu A V ČR, v. v. i. 
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V Plzni dne .......... . 

Za Dalšího účastníka 

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph. D., 

prorektor pro výzkum a vývoj 




