
Dodatek ke smlouvě o řešení části grantového projektu 
a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 

grantová agentura: GA ČR, projekt č. 13-13967S

1.
Smluvní strany

1.1. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43 Praha 2 
IČ: 00216208
Zastoupený/á: Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan
Bankovní spojení: Komerční banka Praha č. účtu:
dále jen příjemce na jedné

a

1.2. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Sídlo: V Holešovičkách 41, Praha 8, 182 09 
IČ: 67985891
Zastoupený/á: RNDr. Josef Šternberk, CSc., ředitel 
Bankovní spojení: ČNB Praha č. účtu:
dále jen  spolupříjemce na straně druhé

se dohodli na tomto dodatku ke smlouvě o řešení části grantového projektu GA ČR „Experimentální studium 
mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti 
pórovitého přírodního kamene“ registrační číslo 13-13967S, odpovědný řešitel: Prof. Mgr. Richard Přikryl, 
Dr.

II.
Finanční zajištění grantu v roce 2014

K úhradě nákladů na řešení části projektu, jejíž odpovědným spoluřešitelem je  Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., 
budou na základě Přílohy k Dodatku ke smlouvě o řešení grantového projektu uzavřené mezi poskytovatelem GA ČR a 
příjemcem pro výše uvedeného spolupříjemce převedeny pro rok 2014 následující grantové prostředky:

Celkem: 478 tis. Kč
z toho: investiční ...0 tis. Kč

neinvestiční 478 tis. Kč
z toho: mzdové 306 tis. Kč

Tyto prostředky převede příjemce spolupříjemci do 30 dnů od okamžiku, kdy je  obdrží od GA ČR na svůj bankovní účet. 
Tento dodatek je  vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro příjemce a dva pro 
spolupříjemce, který se zavazuje jeden stejnopis předat spoluřešiteli. Jeden originál je  pro Grantoymuagenturu ČR. 
Každý stejnopis má platnost originálu a je  součástí smlouvy o řešení části projektu.
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