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Dodatek
Ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na

jeho podporu 
č. 13-13967S 

I.
Smluvní strany

1.1. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Albertov 6 ,128 43, Praha 2 
IČ: 00216208
Zastoupený/á: Doc. RNDr. Jiřím Neustupou, Ph. D. - proděkanem
Bankovní spojení: KB Praha 1 č. účtu:
dále jen příjemce na straně druhé

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 dohodly na následujícím Dodatku k výše uvedené Smlouvě:

1. Článek III. Poskytnuti grantových prostředků se v bodech 3.1. a 3.3. mění takto:

ad 3.1. Na řešení věcné náplně části grantového projektu budou příjemcem poskytnuty spolupříjemci pro rok 2015 následující 
grantové prostředky: 454 tis. Kč, viz Příloha.
ad 3.3. Grantové prostředky na řešení části grantového projektu budou příjemcem převedeny spolupříjemci na jeho účet a to 
do 30 dnů od okamžiku, kdy příjemce obdrží grantové prostředky na svůj bankovní účet. To vše při splnění předpokladů v 
bodu 4.2. výše uvedené Smlouvy.

2. Tento Dodatek výše uvedené Smlouvy je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek výše uvedené Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen
pro příjemce, jeden pro spolupříjemce a jeden pro GA ČR.

5. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto
Dodatku výše uvedené Smlouvy.
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Příloha č. 1 k Dodatku

Poskytnuté grantové prostředky na rok. 2015 na projekt reg. č. 13-13967S

Na řešení věcné náplně grantového projektu v prvním kalendářním roce jeho trvání budou poskytovatelem příjemci poskytnuty 
grantové prostředky pro rok 2015 v následující výši:

Příjemce:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta přírodovědecká 

Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 5 

Identifikační číslo: 00216208 

Řešitel:

celkem 1 876 tis. Kč

z toho investiční 0 tis. Kč

neinvestiční 1 876 tis. Kč

z toho mzdové 808 tis. Kč

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.

Z této částky převede příjemce spolupříjemcům následující část grantových prostředků.

454 tis. Kč 

0 tis. Kč 

454 tis. Kč 

306 tis. Kč

Spoluřešitel: Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.

Spoluprijemce: celkem

Ústav struktury a mechaniky hornin A V ČR, v.v.i. Investiční

Sídlo: Praha 8, V Holešovičkách 41 neinvestiční

Identifikační číslo: 67985891 z toho mzdové


