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                                                                                                 Č.j.: 46255/2012-MZE-17012 
 
 

DODATEK č. 1/2013 
 
ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu projektu č. QJ1210093 „Nové metody pro výrobu, kontrolu 

kvality a účinků probiotických potravin“ 
(dále jen „Dodatek“) 

 
uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 

se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
IČ: 00020478 
není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centr. pobočka Praha 1 
zastoupená 
RNDr. Jiřím Machem, náměstkem ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu  
a poradenství [dále jen „poskytovatel“] 

na straně jedné 

a 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 
IČ: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
zastoupená prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., rektorem 
číslo účtu u ČNB: 94-6928061/0710  
[dále jen „Příjemce - koordinátor“]  
 
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 
se sídlem Radiová 7/1285, Praha 10 - Hostivař, 10231 
IČ: 00027022 
DIČ: CZ 00027022 
zastoupená Ing. Slavomírou Vavreinovou, CSc., ředitelkou  
číslo účtu u ČNB: 94-6320101/0710  
[dále jen „Příjemce“]  
 
Univerzita Karlova v Praze 
se sídlem Ovocný trh 560/5,116 36 Praha 1, rektorát 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
zastoupená doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, PhD., děkanem 
číslo účtu: 94-61023011/0710 
[dále jen „Příjemce“]  
 
Výzkumný ústav mlékárenský s r.o. 
se sídlem Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6 
IČ: 26722861 
DIČ: CZ26722861 
zastoupený Ing. Petrem Roubalem, CSc., jednatelem 
bankovní spojení: 0100 - Komerční banka 
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číslo účtu: 27-7736890247 
[dále jen „Příjemce“]  
[dále jen „Příjemci“] 
 

na straně druhé 

 
V souladu s čl. 8, odst. 8.2. zákl. textu smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.3. 2012 ve smyslu ustanovení § 9, odst. 1., 2., 3. a 4. 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„smlouva“)  se smluvní strany  dohodly na změně smlouvy následovně: 

 

1. V souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, se u příjemců podpory uvedených v odst. 2., 3. a 4. tohoto dodatku mění číslo 
bankovního účtu. Příjemci si zřídili nový samostatný účet u České národní banky (dále jen 
„ČNB“) pro příjem dotací či příspěvků ze státního rozpočtu a státních fondů. 

2. Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 
IČ: 60460709, číslo účtu u ČNB: 94-6928061/0710. 

3. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. se sídlem Radiová 7/1285, Praha 10 – 
Hostivař, PSČ: 102 31, IČ: 00027022, číslo účtu u ČNB: 94-6320101/0710. 

4. Univerzita Karlova v Praze, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, rektorát,  
IČ: 00216208, číslo účtu u ČNB: 94-61023011/0710. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 
6. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Ministerstvo 

zemědělství obdrží dva stejnopisy, každý z příjemců po jednom stejnopisu dodatku ke 
smlouvě. 

7. Tento dodatek včetně jeho příloh je součástí smlouvy č. 392-2012-17012. 
8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 
 
Podpisy smluvních stran 
 
 Za poskytovatele: 
 

V Praze   dne             26.06.2013 
 
 

………………………………………………………
…… 

     RNDr. Jiří Mach 
      náměstek ministra pro úsek zemědělských 

komodit, výzkumu  
a poradenství 

 
 
Za příjemce: 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
 
 

V Praze         dne 21.05.2013 ………………………………………………………
…… 

  prof. Ing Jiří Balík, CSc. 
  rektor 
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

 
 

V Praze                 dne 20.6.2013 ………………………………………………………
…… 

  Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc 
  ředitelka 
   

 
Univerzita Karlova v Praze 

 
 

V Praze                dne 16.6.2013 ………………………………………………………
…… 

  doc. MUDr. Ondřej Hrušák, PhD. 
  děkan 
 
 
 
 
 
 

  

 
Výzkumný ústav mlékárenský s r.o. 

 
 

V Praze               dne 12.6.2013 ………………………………………………………
…… 

  Ing. Petr Roubal, CSc. 
  jednatel 

 



 

 

 


