
  

     

Dodatek č. 1/2018 

ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků 

na podporu grantového projektu GA ČR č. P206-12-G014 

s názvem 

Centrum pokročilých bioanalytických technologií 

 

I. Smluvní strany  

Instituce: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 
Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno 

IČ: 68081715 

Zastoupená: Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitelem 

Jméno a příjmení řešitele: xxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxx  

Číslo účtu: xxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

a 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 

Sídlo: Technická 2, 166 27 Praha 6 

IČ: 68407700      

Zastoupené: prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc., děkanem 

Jméno a příjmení spoluřešitele: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx 

(dále jen „další účastník“) 

 

uzavírají tento 

 

Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových 

prostředků (dále jen „dodatek“): 

 

II. Předmět dodatku a poskytnutí grantových prostředků 

 

1. Na řešení věcné náplně grantového projektu v roce 2018 budou příjemcem poskytnuty 

dalšímu účastníkovi grantové prostředky v následující výši: 2 941 000 Kč. 

 

2. Rozpis grantových prostředků Projektu je uveden v příloze č. 1, která tvoří součást tohoto 

dodatku. 

3. Grantové prostředky převede příjemce dalšímu účastníkovi do 30 dnů od okamžiku, kdy 

příjemce sám obdrží od poskytovatele (GA ČR) grantové prostředky na svůj účet. 

4. Další účastník a spoluřešitel prohlašují, že se seznámili s hodnocením dosavadního řešení 

projektu a zavazují se, že další řešení projektu bude prováděno v souladu s těmito 

doporučeními. 

 



  

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek je 

platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný ode dne zveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). 

Uveřejnění smlouvy zajišťuje příjemce dotace. Smluvní strany společně prohlašují, že 

žádná část tohoto dodatku není obchodním tajemstvím. 

 

2. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a 

srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě a všechny povinnosti, závazky a 

práva pro ně z dodatku vyplývající, přijímají a takto se k dodatku připojují. 

 

  

 

 

 

 

Za příjemce: Ing. František Foret, DSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

 

 

 

 

 

 

Za dalšího účastníka: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 1 

Poskytnuté grantové prostředky na rok 2018 na projekt reg. č. P206-12-G014 

Na řešení věcné náplně grantového projektu budou poskytovatelem příjemci poskytnuty 

grantové prostředky pro rok 2018 v následující výši: 

Příjemce: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.   

Věcné náklady: 3 161 000 Kč 

Investiční náklady: 0 Kč 

Osobní náklady: 6 624 000 Kč 

Celkem náklady: 9 785 000 Kč 

Dotace poskytovatele: 9 785 000 Kč 

  

Z této částky převede příjemce dalšímu účastníkovi následující část grantových prostředků: 
 

Další 

účastník: 

České vysoké učení technické v Praze   

Věcné náklady: 808 000 Kč 

Investiční náklady: 0 Kč 

Osobní náklady: 2 133 000 Kč 

Celkem náklady: 2 941 000 Kč 

Dotace poskytovatele: 2 941 000 Kč 

 

Konec Přílohy č. 1 

 

 

 


