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1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem Palackého nám. 375/ 4,128 01 Praha 2

IČO: 00024341

Zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ministrem

(dále jen „Poskytovatel")

2. Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha, CZ

100:00064190
Zastoupený(á): .r:®V..._í).yV<td^ WWyv,...................................

Zapsaný(á):

č. účtu: vedený u........................................

(dále jen „Příjemce")

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č.15-27109A panelu č.

P02 (dále jen „Dodatek")

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení

projektu 15-27109A panelu Č.P02 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

• Název projektu: Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich

prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICA

• Registrační číslo projektu: 15-27109A (dále jen „Projekt")

• Řešitel projektu: (dále jen „Řešitel")

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované

v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany na základě čl. VI odst. 2 a čl. XII. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem upřesňují výši podpory

poskytované příjemci Poskytovatelem v rámci Projektu pro rok 2017, a to takto:

"Pro kalendářní rok 2017činí výše podpory z veřejných prostředků poskytované Poskytovatelem na řešení

Projektu 5 040 000 Kč. Rozpis Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017 je uveden v Příloze č. 1,

která tvoří součást tohoto dodatku.

Výše podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v kalendářním roce 2017 je dále, stejně jako

podrobná specifikace položek uznaných nákladů a jejich členění pro uvedený kalendářní rok řešení

Projektu, stanovena v dílčízprávě Příjemce za kalendářní rok 2016, v Rozpisu Účelových prostředků pro

kalendářní rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 a jako takový je součástí tohoto Dodatku, a případně ve

Specifikaci změn Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017, která, pokud došlo ze strany

Poskytovatele k jakýmkoliv změnám týkajícím se Účelových prostředků oproti obsahu příslušné dílčí

zprávy, tvoří Přílohu č. 2 a jako taková je součástí tohoto Dodatku.

Výše případné podpory dalšímu účastníkovi, resp. dalším účastníkům pro kalendářní rok 2017je uvedena

v Rozpisu Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 a jako takový je součástí

tohoto Dodatku. Jestliže Poskytovatel poskytuje podporu Příjemci včetně části podpory určené pro další

účastníky, je Příjemce povinen poskytnout příslušnému dalšímu účastníkovi část podporypro něj určenou
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ve lhůtě a způsobem, které vyplývajíze smlouvy o účasti na řešení Projektu mezi nimi uzavřené, případně

ze Smlouvy nebo Zadávacídokumentace."

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 - Rozpis Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017;

® Příloha č. 2 - Specifikace změn Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017 oproti obsahu dílčí

zprávy (je připojena pouze v případě změn Účelových prostředků);

® Příloha č. 3 - dílčí zpráva odevzdaná v roce uzavření tohoto dodatku, která je pro svůj rozsah

umístěna v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS na adrese www.gris.cz, kde si ji řešitel

může kdykoliv zobrazit.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

III

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto

Dodatku je vyloučena.

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti

kterékoliv jiné jeho části.

3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak

povinen o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon

ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem

uveřejněn 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.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž

poskytovatel a příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto

zcela a bezvýhradně souhlasí.

3 1 -03- 201? ?mu M, ?on
V Praze dne v dne

ml MUDI Roman

/ - v 1×. \'öqolľllcty/ Ó
Frymulą C30, PhD

A7

x Ň 5x2 il

c,\erstuo
Ň?” '3/

74,

'a'j ministr

Česká republika -Ministerstvo zdravotnictví

U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uvedte

rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednajících osob).
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Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 15-27109A panelu Č.P02

Rozpis Účelových prostředků pro kalendářní rok 2017

Pro kalendářní rok 2017 budou Poskytovatelem Příjemci poskytnuty Účelové prostředky v následující výši:

Příjemce: Thomayerova nemocnice IČO: 00064190

Řešitel:

Ostatní provozní náklady: 2 796 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 2 244 000 Kč

^elkem náklady: 5 040 000 Kč

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část

Účelových prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáže Poskytovatel finanční

prostředky rozpočtovým opatřením a částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část.___________________

Spolupříjemce: Institut klinické a experimentální medicíny IČO: 00023001

Spoluřešitel:

Ostatní provozní náklady: 21 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 59 000 Kč

Celkem náklady: 80 000 Kč

Spolupříjemce: Univerzita Karlova IČO: 00216208

Spoluřešitel:

Ostatní provozní náklady: 129 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 468 000 Kč

Celkem náklady: 597 000 Kč

Spolupříjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR IČO: 00023833

Spoluřešitel:

Ostatní provozní náklady: 33 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 119 000 Kč

Celkem náklady: 152 000 Kč

Konec Přílohy č. 1
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