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1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 2 9 -C3- Zutí

Se sídlem: Palackého nám. 375/4,128 01 Praha 2
Vyř.

ř P/‘

IČO: 00024341 Počet listů/přiloh T

Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví

(dále jen „Poskytovatel44)

a

2. Příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze

Se sídlem: U Nemocnice 2094/1,12820 Praha 2

IČO: 00023736

/IŠÓQWU
Zastoupený(á): řMír. .MTMfí..GsĚlM&MiÚíiiM«/»,
Zapsaný(á): ........................

Číslo účtu:

(dále jen „Příjemce44)

uzavřely tento

dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ě. 16-31689A

panelu ě. 03

(dále jen „Dodatek44)

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu reg. č. 16-

31689A panelu č. 03 (dále jen „Smlouva44), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

Název projektu: Protinádorové účinky chelatační léčby u myelodysplastického syndromu a

identifikace nových terapeutických biomarkerů.

Registrační číslo projektu: 16-31689A

Odpovědný řešitel projektu:

Rodné číslo:

(dálejen „Řešitel44)

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci

Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.
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1. Smluvní strany tímto mění níže uvedená ustanovení Smlouvy následovně:

2. Do čl. XIII. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 5, který zní:

„Poskytovatel stanovuje základní kategorie hodnocení výsledku řešeníprojektuformou závěrečné zprávy následovně:

V = vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem apod.), které znamenají, že byly splněny cíleprojektu a

jehopředpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutípodpory;

U = uspělpodle zadání, tj. byly splněny cíle projektu ajeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě resp.

rozhodnuti o poskytnutípodpory;

O = nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena;

S = nesplněno zadání, bylopřistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy. “

3. Do čl. XVI. Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 7, který zní:

„ Vpřípadězávěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ dle článku VIII. odst. 5je Poskytovatel

oprávněn požadovatpo Příjemci vrácení dotacepodle míry nesplněnízadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové

podpory za celou dobu řešeníprojektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Vpřípadě udělení této sankce je Příjemce povinen na písemnou výzvu

Poskytovatele vrátitposkytnutou účelovou podporu (nebojejí část) zpět do státního rozpočtu, a to nejpozději do 30

dnů ode dne doručení výzvy. “

4. Cl. XVII odst. 3 Smlouvy se mění následovně:

„Pro využití výsledkůplatí, že:

a. je-lipříjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li výlučnápráva k výsledku

plněfinancovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků možnézejména výukou, veřejným šířením výsledků

výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí,

b. je-li příjemcem účelovépodporyprojektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo provozovatelem výzkumné

infrastruktury, pak výsledky I) této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků

autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k výsledkům vycházejícím z

Činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastrukturyplně náleží těmto příjemcům, nebo 2) jakákolivpráva k

výsledkům projektu,jakož i souvisejícípřístupová práva, náleží všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající

rozsahujejich účasti na řešeníprojektu, nebo 3) výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury

obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám zapráva k výsledkům projektu, která vznikla

v důsledku jejich činnosti ajsoupostoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tentopodnik získalpřístupová

práva. “

5. Ustanovení čl. XVII. odst. 4 Smlouvy se ruší a místo něj se doplňuje tento text:

„Příjemcejepovinen Poskytovatelipředložit nejpozději kzávěrečné zprávě o řešeníprojektu plán zavedení

dosažených výsledků do praxe (tzv. implementačníplán). Náležitosti implementačního plánu zveřejní Poskytovatel na

svých internetových stránkách spolu spokyny kzávěrečné zprávě o řešeníprojektu. “

6. Do čl. XVII Smlouvy se doplňuje nový odstavec č. 5, který zní:

„Příjemcejepovinen umožnit za rovných podmínekvšem zájemcům o výsledky projektu přístup k nim, a toformou

jejich publikace v odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do šesti měsíců po ukončení řešeníprojektu.

Vpřípaděnedodržení této podmínky může být projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorii „S“ dle tohoto

článku odst. 2 se všemi důsledky z toho vyplývajícími. “

7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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1. Smluvní strany na základě čl. VI. odst. 2 a čl. XII. odst. 2 Smlouvy rovněž tímto Dodatkem upřesňují výši podpory

poskytované Příjemci Poskytovatelem v rámci Projektu pro rok 2019, a to takto:

Pro kalendářní rok 2019 činí výšepodpory z veřejných prostředkůposkytované Poskytovatelem na řešeníProjektu

2516 tis. Kč. Rozpis Účelových prostředkůpro kalendářní rok 2019je uveden v Příloze č. 1, která tvořísoučást tohoto

Dodatku.

Výšepodpory z veřejných prostředků ajejí rozdělení v kalendářním roce 2019je dále, stejnějako podrobná

specifikacepoložek uznaných nákladů ajejich členěnípro uvedený kalendářní rok řešeníProjektu, stanovena v dílčí

zprávěPříjemce za kalendářní rok 2018, v Rozpisu Účelovýchprostředků pro kalendářní rok 2019, který tvoří Přílohu

č. 1 ajako takovýje součástí tohoto Dodatku, apřípadně ve Specifikaci změn Účelových prostředkůpro kalendářní

rok 2019, která, pokud došlo ze strany Poskytovatele kjakýmkoliv změnám týkajícím se Účelovýchprostředků oproti

obsahu příslušné dílčí zprávy, tvoří Přílohu č. 2 ajako takováje součástí tohoto Dodatku.

Výšepřípadné podpory dalšímu účastníku, resp. dalším účastníkům pro kalendářní rok 2019je uvedena v Rozpisu

Účelových prostředkůpro kalendářní rok 2019, který tvoří Přílohu č. 1 ajako takovýje součástí tohoto Dodatku.

Jestliže Poskytovatelposkytuje podporu Příjemci včetně části podpory určené pro další účastníky, je Příjemcepovinen

poskytnout příslušnému dalšímu účastníku částpodporypro něj určené ve lhůtěa způsobem, které vyplývají ze

smlouvy o účasti na řešení Projektu mezi nimi uzavřené, případněze Smlouvy nebo Zadávací dokumentace. “

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 2019;

Příloha č. 2 - Specifikace změn Účelových prostředků pro kalendářní rok 2019 oproti obsahu dílčí zprávy

(je připojena pouze v případě změn Účelových prostředků).
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1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.

2. Neplatnostjakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýkájeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékolivjiné

jeho části.

3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a

právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně

dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dálejen „zákon

o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Tento Dodatekje sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž poskytovatel a příjemce

obdrží pojednom vyhotovení.

7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a

bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele Za Příjemce1

V Praze dne 29“*
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pro? Mllüz Roman Puma
CSc ?h
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Ceská rcpublika Ministerstvo zdravotnictví
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'U Příjemce- právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno,příjmení a funkcijednající osoby(jednajících osob).
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Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

č. 16-31689A panelu č. 03

Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 2019

Pro kalendářní rok 2019 činí uznané náklady a Účelové prostředky, které budou poskytnuty Poskytovatelem Příjemci:

Příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze IČO: 00023736

Řešitel: Rodné číslo řešitele:

Ostatní provozní náklady: 1 409 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 1 107 000 Kč

Náklady na řešení projektu celkem: 2 516 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 2 516 000 Kč

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část Účelových

prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáže Poskytovatel finanční prostředky rozpočtovým

opatřením a Částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část.

Spolupříjemce: Univerzita Palackého v Olomouci IČO: 61989592

Spoluřešitel: Rodné číslo spoluřešitele:

Ostatní provozní náklady: 770 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 491 000 Kč

Náklady ma řešení projektu celkem: 1 261 000 Kč

Z toho dotace poskytovatele: 1 261 000 Kč

Konec Přílohy č. 1
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