
  

     
Dodatek č. 2/2018 

ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků na podporu grantového 
projektu GA ČR č. 17-05620S panelu č. P107 

s názvem 
Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vlastností   

       jemnozrnné pokročilé keramiky 

 
 

Smluvní strany  
 

Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT 

Sídlo:  Antonínská 548/1, Brno 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), 

nezapisuje se do OR   

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.     

Číslo účtu: 107-2917830267/0100 

Zastoupené: prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc., ředitelem CEITEC VUT 

Jméno a příjmení řešitele: prof. RNDr. Karel Maca, Dr. 

(dále jen „příjemce“) 

  

a 

 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224      

Zastoupená: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty MU 

Bankovní spojení: K.B. Brno - město  

Číslo účtu: 85636621/0100 

Jméno a příjmení spoluřešitele: doc. RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D. 

(dále jen „další účastník“) 

 

 

uzavírají tento 
Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků (dále jen 

„Dodatek 2/2018“): 

   

 
I. 
 

1. Smlouva se tímto Dodatkem 2/2018 mění tak, že pro další řešení Projektu v letech 2018-2019 upravují strany položky 

celkových uznatelných nákladů a míru podpory pro dalšího účastníka, které jsou uvedeny v návrhu Projektu Příjemce 

tvořící přílohu a nedílnou součást Smlouvy, jakož i v dodatcích ke Smlouvě, způsobem uvedeným ve Specifikaci změn 

finančních náležitostí, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku 2/2018. 

2. Pokud došlo postupem dle tohoto Dodatku 2/2018 k navýšení grantových prostředků u některých položek uznaných 

nákladů, mohou být navýšené prostředky v rozsahu takového navýšení dalším účastníkem použity výlučně k účelům a za 

podmínek, které jsou uvedeny v žádosti Příjemce o povolení změn v rámci řešení Projektu ze dne 13. 9. 2018. 

 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem 2/2018 zůstávají beze změny. Dodatek 2/2018 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 VUT v Brně. Smluvní strany společně prohlašují, že specifikace 

finančních náležitostí (Příloha č. 1 tohoto Dodatku 2/2018) jsou v souladu se zvláštními právními předpisy z uveřejnění 

vyloučeny. 

2. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto 

Dodatku 2/2018 ke smlouvě a všechny povinnosti, závazky a práva pro ně z dodatku vyplývající, přijímají a takto se 

k Dodatku 2/2018 připojují. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za příjemce: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel CEITEC VUT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za dalšího účastníka: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF MU 


