
W HELUZ
Dodatek c  01/2019

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FV40375
uzavřený mezi

Obchodní firma: 
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko 
46680004
CZ46680004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 1867
Bankovní spojení: 
Číslo bank. účtu: 
Zastoupena: 
Kontaktní e-mail: 
Tel.:

ČS České Budějovice, a.s.
994404-847360001/0800
JUDr. Václavem Ježkem - prokuristou
jezek@heluz.cz
+420 602 409 131

(dále jen „spol. HELUZ")

a

Veřejná vysoká škola: 
Se sídlem:
Řešitelské pracoviště: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo bank. účtu: 
Zastoupena:
Kontaktní e-mail:
Tel.:
(dále jen „VUT")

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
00216305
CZ00216305
Československá obchodní banka, a. s.
17156183/0300
prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. - rektorem školy
rektor@vutbr.cz
+420 541 145 200

Preambule

Dne 18.06.2019 byla uzavřena Smlouva č. FV40375 o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 
formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „SoPÚP") na projekt „Cihly 
pokročilé koncepce s řízenými vlastnostmi" (dále jen „Projekt") mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu 
(dále jen „MPO") a společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. v plném rozsahu žádosti. Obsah SoPÚP se 
stává nedílnou součástí Smlouvy o účasti na řešení projektu č. FV40375 (dále jen „Smlouva") včetně 
Dodatků a smluvní strany jsou vázány podmínkami a důsledky SoPÚP. SoPÚP je VUT k dispozici u spol. 
HELUZ.
Součástí Žádosti o poskytnutí účelové podpory spol. HELUZ na Projekt byla Smlouva o účasti na řešení 
projektu č. FV40375 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26.10.2018.
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HELUZ
I.

Tímto Dodatkem se upravuje a mění Smlouva o účasti na řešení projektu č. FV4Q375 následovně:

Ruší a nahrazuje se:

Článek IV., odst. 1 tímto textem:

1) Spol. HELUZ se zavazuje poskytnout VUT účelovou podporu pro každý rok řešení Projektu, tj. pro roky 
2019-2022, ve výši odpovídající rozhodnutí MPO (viz Příloha č. 1 SoPÚP), a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne obdržení podpory od MPO a ode dne uzavření Dodatku ktéto Smlouvě. 
Výši podpory pro jednotlivé roky shrnuje následující tabulka:

Rok 2019 2020 2021 2022
Účelová podpora 1 384 530 Kč 2 052 505 Kč 2 052 505 Kč 2 052 505 Kč

Článek IV., odst. 2 tímto textem:

2) Účelová podpora bude poskytnuta převodem z bankovního účtu spol. HELUZ (zřízeného výlučně pro 
financování tohoto Projektu) na běžný samostatný korunový účet VUT zřízený výlučně pro financování 
tohoto Projektu na celou dobu jeho řešení.

VUT potvrzuje správnost samostatného korunového bankovního účtu č. 217123343/0300, 
(IBAN: CZ0503000000000217123343, SWIFT/BIC: CEKOCZPP) vedeného u společnosti „Československá
obchodní banka, a. s.".

Článek V., odst. 1 tímto textem:

1) Do uznaných nákladů se zahrnují způsobilé náklady vymezené v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., 
uvedené v Příloze č. 1/2018 této Smlouvy, vzniklé a zaúčtované do daného kalendářního roku 
a uhrazené nejpozději v termínech stanovených v Článku VI., odst. 3 této Smlouvy, přičemž tyto 
náklady/výdaje musí být skutečné, přiměřené, nezbytně nutné a přímo související s plněním cílů 
a parametrů Projektu stanovených pro daný kalendářní rok v Příloze č. 1/2019 Smlouvy. Uznány 
mohou být náklady/výdaje vzniklé ode dne, který byl stanoven jako začátek řešení Projektu, 
tj. od 01.05.2019.

Článek VI., odst. 2 tímto textem:

2) VUT se zavazuje vést vlastní samostatný bankovní účet určený výlučně pro financování Projektu. 
Jakékoliv změny týkající se tohoto bankovního účtu je povinno neprodleně písemně oznámit MPO 
prostřednictvím spol. HELUZ. Změna tohoto účtu může být provedena pouze na základě předem 
uzavřeného písemného Dodatku ke Smlouvě. Po obdržení účelové podpory je VUT povinno zaslat 
neprodleně spol. HELUZ kopii výpisu z příslušného bankovního účtu.

I l ir \

Stránka 2 z 8



S-S'HELUZ
Článek VI,, odst. 3 tímto textem:

3) VUT je povinno čerpat a použít účelovou podporu nejpozději do 15.01. následujícího kalendářního 
roku výhradně k úhradě uznaných nákladů Projektu uvedených v Článku V., odst. 1 této Smlouvy a to 
v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.") a se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.").

Článek VI., odst. 6 tímto textem:

6) VUT je povinno vrátit spol. HELUZ na bankovní účet č. 8220112/0800 účelovou podporu, která nebyla 
čerpána v termínu dle Článku VI., odst. 3 této Smlouvy ze samostatného bankovního účtu určeného 
výlučně pro financování Projektu z účelové podpory poskytované na řešení tohoto Projektu nejpozději 
do data uvedeného v tabulce níže. Vrácení účelové podpory bude VUT avizovat spol. HELUZ předem 
a do příkazu k bankovní úhradě uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. Spol. HELUZ zajistí 
vrácení nečerpané účelové podpory MPO ve stanoveném termínu. V případě, že vznikne povinnost 
k vrácení účelové podpory z jiných důvodů, než na podkladě přehledu o financování projektu, nebo 
finančního vypořádání, je VUT povinno neprodleně písemně požádat MPO prostřednictvím spol. HELUZ 
o sdělení podmínek a způsobu vypořádání účelové podpory.

Účelová podpora 
roku

Termín vrácení
DO

2019 05. února 2020
2020 03. února 2021
2021 03. února 2022
2022 03. února 2023

Článek VII., odst. 1 tímto textem:

1) VUT si může převést část poskytnuté účelové podpory z bankovního účtu určeného výlučně pro 
financování Projektu z účelové podpory do svého fondu účelově určených prostředků (dále jen 
„FÚUP"), a to až do výše 5%  z celkové účelové podpory poskytnuté mu vdaném kalendářním roce. 
Výše takto převedené částky bude muset být náležitě zdůvodněna. Ustanovení tohoto odstavce nelze 
použít v posledním roce řešení Projektu.

Článek VII., odst. 2 tímto textem:

2) VUT je povinno písemně oznámit spol. HELUZ převod účelové podpory do FÚUP spolu s předložením 
zprávy o finančním vypořádání Projektu. Tento převod musí být uskutečněn nejpozději do termínu dle 
Článku VI., odst. 3 této Smlouvy.

Stránka 3 z 8



Článek Vlk, odst. 3 tímto textem:

3) Účelovou podporu převedenou do FÚUP je VUT povinno použít pouze v době řešení Projektu 
a na úhradu uznaných nákladů Projektu. Pro použití této účelové podpory je VUT povinno převést 
účelovou podporu z FÚUP na samostatný bankovní účet určený výlučně k financování Projektu 
z účelové podpory. Použití prostředků z vytvořeného FÚUP musí být vyúčtováno samostatnými doklady 
za jednotlivé roky tvorby FÚUP tak, aby bylo zřejmé, k jakému roku tvorby se uvedený doklad vztahuje.

Článek Vlk, odst. 4 tímto textem:

4) Nepřevedení části nečerpané účelové podpory do FÚUP a její ponechání na samostatném bankovním 
účtu, určeném výlučně pro financování Projektu z účelové podpory v termínu dle Článku VI., odst. 3 
této Smlouvy, je považováno za nečerpanou účelovou podporu, kterou je VUT povinno vrátit 
spol. HELUZ nejpozději do data uvedeného v tabulce níže. Spol. HELUZ zajistí vrácení nečerpané 
účelové podpory MPO ve stanoveném termínu.

H  HELUZ

Účelová podpora 
roku

Termín vrácení
DO

2019 05. února 2020
2020 03. února 2021
2021 03. února 2022
2022 03. února 2023

Článek Vlk, odst. 5 tímto textem:

5) Nevyužité prostředky převedené do FÚUP vrátí VUT prostřednictvím spol. HELUZ do státního rozpočtu 
v rámci vypořádání účelové podpory nejpozději za poslední rok řešení Projektu. Podmínky tvorby 
a užití fondu účelově určených prostředků musí být stanoveny ve vlastním závazném interním předpisu 
VUT.

Článek Vlil., odst. 1 tímto textem:

1) VUT je dále povinno umožnit spol. HELUZ, nebo MPO, příp. jím pověřeným osobám provádět 
komplexní kontrolu plnění cílů Projektu, využití výsledků řešení Projektu a účetní evidence o uznaných 
nákladech a čerpání a užití poskytnuté účelové podpory, a to kdykoliv v průběhu řešení Projektu nebo 
do deseti let od jeho ukončení. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních 
a finančních orgánů státní správy České republiky.

Doplňuje se:

Článek V., odst. 3, který zní:

3) O případnou změnu uznaných nákladů (viz Příloha č. 1 SoPÚP) a změnu věcné náplně (viz Příloha 
č. 1/2019 této Smlouvy) musí VUT ve smyslu Článku V., odst. 4 této Smlouvy požádat písemně MPO 
prostřednictvím spol. HELUZ.
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HELUZ
Článek V., odst. 4, který zní:

4) Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení Projektu, včetně dopadu na jeho financováni, 
kterou VUT nemohlo předvídat, ani ji nezpůsobilo, požádá písemně o změnu výše uznaných nákladů 
i věcné náplně jednotlivých etap řešení Projektu MPO prostřednictvím spol. HELUZ nejpozději 
do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takovéto skutečnosti dozvědělo.
Za podstatnou změnu je považována změna v nákladové položce o více než 20% a zároveň částku 
50 000 Kč v příslušném roce, změna v časovém nebo obsahovém rozvržení jednotlivých etap řešení 
Projektu a dále jakákoli změna ovlivňující splnění cílů Projektu a jeho očekávaných výsledků.
O jakoukoliv plánovanou změnu financování (viz Příloha č. 1 SoPÚP) i změnu věcné náplně (viz Příloha 
č. 1/2019 této Smlouvy) včetně zdůvodnění požadované změny musí VUT písemně požádat MPO 
prostřednictvím spol. HELUZ.

Článek VI., odst. 7, který zní:

7) VUT bude po celou dobu realizace Projektu používat metodu „full cost" uplatňování (účtování) 
doplňkových režijních nákladů.

Článek VI., odst. 8, který zní:

8) VUT se zavazuje zasílat spol. HELUZ soupis dokladů podepsaný odpovědnou osobou včetně kopií 
těchto dokladů (dále jen „Soupis dokladů"; např. kopie faktur, cestovních dokladů, pracovních výkazů 
apod.), včetně kopií výpisů z účtů potvrzujících jejich zaplacení. Soupis dokladů za vymezená období 
zašle VUT spol. HELUZ do stanoveného termínu -  viz tabulky níže.

ROK 2019

Soupis dokladů 
za období

Termín zaslání
DO

01.05.-31.08.2019 20. září 2019
01.09.-30.11.2019 13. prosince 2019
prosinec 2019 08. ledna 2020

ROK 2020

Soupis dokladů 
za období

Termín zaslání
DO

01.01.-30.04.2020 29. května 2020
01.05.-31.08.2020 18. září 2020
01.09.-30.11.2020 11. prosince 2020

prosinec 2020 08. ledna 2021

ROK 2021

Soupis dokladů 
za období

Termín zaslání
DO

01.01.-30.04.2021 31. května 2021
01.05.-31.08.2021 20. září 2021
01.09.-30.11.2021 10. prosince 2021
prosinec 2021 07. ledna 2022

ROK 2022

Soupis dokladů 
za období

Termín zaslání
DO

01.01.-30.04.2022 31. května 2022
01.05.-31.08.2022 20. září 2022
01.09.-30.11.2022 09. prosince 2022
prosinec 2022 06. ledna 2023
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Kopie výpisu z bankovního účtu (dále jen „VBÚ") zahrnující náklady příslušného roku řešení Projektu 
uhrazené v termínu stanoveném v Článku VI., odst. 3 této Smlouvy zašle VUT spol. HELUZ nejpozději do 
termínu uvedeného v následující tabulce.

W HELUZ

Náklady
roku

Termín zaslání
VBÚ DO

2019 17. ledna 2020
2020 15. ledna 2021
2021 14. ledna 2022
2022 13. ledna 2023

Článek VI., odst. 9, který zní:

9) VUT se zavazuje předložit spol. HELUZ přehled o dosavadním čerpání poskytnuté účelové podpory 
v daném kalendářním roce a výhled čerpání účelové podpory do konce tohoto roku nejpozději 
do stanoveného termínu -  viz tabulka níže. Vyplyne-li z přehledů, že účelová podpora na daný 
kalendářní rok nebude zcela vyčerpána, vrátí VUT na bankovní účet spol. HELUZ č. 8220112/0800 část 
nečerpané účelové podpory nejpozději do data uvedeného v tabulce níže. Vrácení účelové podpory 
bude VUT avizovat spol. HELUZ předem a do příkazu k bankovní úhradě uvede jako variabilní symbol 
své identifikační číslo. Spol. HELUZ zajistí vrácení této nečerpané účelové podpory MPO ve stanoveném 
termínu.

Přehled čerpání účelové 
podpory v roce + výhled 
čerpání do konce roku

Termín zaslání DO

Přehled + výhled 
čerpání účel. podpory

Vrácení nečerpané 
účelové podpory

2019 11. října 2019 29. listopadu 2019
2020 15. října 2020 27. listopadu 2020
2021 15. října 2021 30. listopadu 2021
2022 14. října 2022 30. listopadu 2022

VUT se zavazuje předložit spol. HELUZ předběžné vyúčtování nákladů na řešení Projektu za daný 
kalendářní rok a konečné vyúčtování po účetní uzávěrce nejpozději do termínu viz tabulka níže. Audit 
finančního vypořádání celého Projektu za příslušný kalendářní rok zajistí spol. HELUZ na základě 
předložených dokladů.

Vyúčtování 
nákladů 
za rok

Termín zaslání DO

Předběžné 
vyúčtování nákladů

Konečné
vyúčtování nákladů

2019 07. ledna 2020 16. ledna 2020
2020 06. ledna 2021 15. ledna 2021
2021 07. ledna 2022 14. ledna 2022
2022 06. ledna 2023 13. ledna 2023
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Článek VI., odst. 10, který zní:

10) Práce na Projektu budou probíhat průběžně do 31. prosince (včetně) příslušného kalendářního roku. 
VUT je povinno předložit spol. HELUZ dva podepsané výtisky roční zprávy o realizaci a výsledcích 
projektu za daný kalendářní rok nejpozději do stanoveného termínu (viz tabulka níže) a jeden výtisk 
elektronickou cestou. V případě, že budou u VUT probíhat práce na Projektu v době po odeslání roční 
zprávy až do 31. prosince příslušného kalendářního roku, vypracuje VUT dodatek k roční zprávě za toto 
období. Dva podepsané výtisky tohoto dodatku k roční zprávě a jeden výtisk elektronickou cestou zašle 
VUT spol. HELUZ nejpozději do data uvedeného v tabulce níže.

W HELUZ

Roční zpráva 
za rok

Průběh prací 
na projektu

DO data

Termín zaslání DO

Roční
zpráva

Dodatek 
k roční zprávě

2019 31. prosince 2019 06. prosince 2019 07. ledna 2020
2020 31. prosince 2020 08. prosince 2020 06. ledna 2021
2021 31. prosince 2021 08. prosince 2021 06. ledna 2022
2022 31. prosince 2022 07. prosince 2022 05. ledna 2023

Článek VI., odst. 11, který zní:

11) VUT je povinno předložit spol. HELUZ dva podepsané výtisky závěrečné zprávy za celé období řešení 
projektu a jeden výtisk elektronickou cestou nejpozději 60 dní před závěrečným oponentním řízením. 
Spol. HELUZ sdělí VUT termín tohoto řízení v dostatečném časovém předstihu.

Článek VI., odst. 12, který zní:

12) Po ukončení řešení Projektu je VUT povinno pro potřeby Rejstříku informací o výsledcích (RIV) 
zpracovat a předat údaje o dosažených výsledcích projektu nejpozdějí do 20.04. Tyto údaje musí být 
předány v rozsahu vymezeném v ustanovení § 31 zákona č. 130/2002 Sb. a ve formě stanovené MPO.

Článek Vlil., odst. 2, který zní:

2) VUT je povinno informovat MPO prostřednictvím spol. HELUZ o případné neschopnosti plnit řádně 
a včas povinné zákonné odvody, povinnosti vyplývající z SoPÚP a o všech významných změnách svého 
majetkoprávního postavení či údajů a skutečností požadovaných pro prokázání způsobilosti, 
jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti (organizace) apod. a to nejpozději 
do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvědělo.

Příloha č. 1/2019 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FV40375.
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il.

Ostatní ustanovení Smlouvy o účasti na řešení projektu č. FV40375 ze dne 26.10.2018 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 01/2019 nabývá platností a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
spol. HELUZ a dvě VUT.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Dolním Bukovsku, dne 13.08.2019
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko č.p. 295 
IČO: 4668íinni nič- C74Bfi30004

^ÍUDr. Václav Ježek 
prokurista

Ing. Pavel Heinrich 
řešitel projektu

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. 
spoluřešitel
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