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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

č. 26/2016 

Nadační fond Neuron na podporu vědy 

Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 se sídlem: 
zastoupený: 
IČ: 

Monikou Vondrákovou, předsedkyní Správní rady 
01871188 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 
jako poskytovatel nadačního příspěvku 
{dále jen „nadační fond") 

a 

Masarykovy univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
Lékařská fakulta 

Kamenice 5, 625 00 Brno na adrese: 
zastoupena: 
IČ: 

prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem LF MU 
00216224 

DIČ: CZ00216224 
bankovní spojení: 
číslo úču: 
SWIFT: 
IBAN: 
Název účtu: 
Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „příjemce") 

sjednávají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené dle§ 1746 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 22. 12. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1 ze 
dne 4. 5.2017 {dále jen jako „Smlouva"). 
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I. 

1. Smluvní strany se vzhledem k nezaviněnému dlouhodobému přerušení prací na projektu
z důvodu úrazu zaměstnance definovaného v čl. I odst. 2 Smlouvy dohodly na nahrazení čl. 111
odst. 1 Smlouvy, přičemž tento nově zní:

,,Projekt bude realizován v období od podpisu smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019." 

li. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně neupravená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení s platností originálu. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto
dodatku je projevem jejich svobodné vůle a nečiní tak za jednostranně nevýhodných podmínek
nebo v tísni.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho
zveřejnění příjemcem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Ht�.žl- dne JJ. J' ,<-() Ir?

předsedkyně Správní rady 
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V Brně dne 1 7 -09- 2018 

děk n Lékařské fakulty MU 




