
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o řešení části projektu 
uzavřené dne 1.4.2016 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno 
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem 
IČ: 62157124 DIČ:CZ62157124 
Bankovní spojení:
(dále jen "příjemce") 
na straně jedné 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc 
Zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.O., rektorem 
IČ: 61989592 DIČ:CZ61989592 
Bankovní spojení: 
(dále jen "spolupříjemce") 
na straně druhé 

I. 

Zástupci výše uvedených smluvních stran se dohodli na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o řešení části 
grantového projektu AZV s názvem Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty 

přenosných infekcí; případ rodů Rickettsia, Anaplasma a Babesia. (Registrační číslo grantového 
projektu: 16-33934A, 
rok zahájení a ukončení grantového projektu: 2016-2019, 
odpovědný řešitel projektu: (dále jen řešitel), 
odpovědný spoluřešitel projektu: (dále jen spoluřešitel). 

li. 
Finanční zajištění grantu v roce 2018 

K úhradě nákladů na řešení části projektu, jejímž odpovědným spoluřešitelem je 
, budou na základě tohoto Dodatku ke smlouvě o řešení grantového projektu uzavřené 

mezi poskytovatelem AZV a příjemcem pro výše uvedeného spolupříjemce převedeny pro rok 2018 
následující grantové prostředky: 

Ostatní provozní náklady 
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 
Osobní náklady 
Celkem uznané náklady 

Z toho dotace poskytovatele pro příjemce celkem: 

120 tis. Kč 
O tis. Kč 

241 tis. Kč 
361 tis. Kč 

361 tis. Kč 

Tyto prostředky převede příjemce spolupříjemci do 30 dnů od okamžiku, kdy je obdrží od AZV na svůj 
bankovní účet. 



Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá právní úpravě zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, a proto bude uveřejněn v registru dle §4 tohoto zákona Veterinární a 
farmaceutickou univerzitou Brno. 

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 Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR. Každý stejnopis má platnost origihálu a je 
součástí smlouvy o řešení části projektu. · 

Příjemce: V Brně dné..8„:-:08.:..2018 

Řešitel: V Brně dne ~S:.T.:„~.1R 

S I .„ v 01 . d 18 -07- 2018 po upnjemce: omouc1 ne.„„„.„„„ 

Spoluřešitel: V Olomouci dne. /P. ~1. ~ . 2fJ (l{ 
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