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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH MEZI PŘÍJEMCI 

Č. DODATKU: 018755/2018/01 

(dále jen „dodatek"). 
1 . Příjemce-koordinátor: 
Vysoké učení technické v Brně 
Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR) 
DIČ: CZ00216305 
Bankovní spojení: 
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem 
Odpovědný zaměstnanec za příjemce-koordinátora: XXXXXXXXX
 dále v textu též jako 11příjemce-koordinátor" 
a 
2. Příjemce:
Flowmon Networks a.s.
Sídlem: Sochorova 3232/34, 616 00 Brno 
IČ: 27730450 
DIČ: CZ27730450 
Bankovní spojení: 17798143/0300, vedený u ČSOB 
Zastoupený: Ing. Jiřím Tobolou, generálním ředitelem 

Mgr. Markem Neubauerem, finančním ředitelem 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4906 
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: XXXXXXXXXX

dále v textu též jako "příjemce" 

(dále jen společně také jako "Smluvní strany") 

I. 

Účel dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2019 Smlouvu o vzájemných vztazích mezi příjemci (dále 
jen 11Smlouva") k projektu s názvem "Bezpečnostní monitorování řídící komunikace ICS v 
energetických sítích". Tímto dodatkem Smluvní strany nově upravují přesuny prostředků 
podle potřeb projektu. 

li. 

Předmět dodatku - změna textu 

Původní znění čl. Ill. odst. 1: 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě poskytnuté účelové podpory se oba zúčastněné
subjekty stanou přijemci a každá smluvní strana bude čerpat podporu přímo od
poskytovatele.

Nově je znění čl. Ill. odst. 1 vypuštěno, čl. Ill. má nyní pouze dva odstavce: 
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1. Žádný z účastníků této smlouvy není oprávněn převést práva a povínností založené touto
smlouvou na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

2. Příjemce-koordínátor zejména:

a) sleduje a kontroluje řádný průběh prací na řešení projektu tak, aby řešení probíhalo v
souladu s harmonogramem řešení dle schváleného návrhu projektu,

b) na základě podkladů vlastního řešitelského týmu a podkladů řešitelského týmu
smluvního partnera kompletuje a předkládá poskytovateli pravidelné zprávy o řešení
projektu a čerpání prostředků účelové podpory,

c) kontroluje nakládání s prostředky rozpočtu projektu, zejména z hlediska způsobilosti
vynaložených nákladů na řešení.

Původní znění čl. V. odst. 2: 

2. Účelové finanční prostředky podpory budou v jednotlivých letech řešení projektu
poukazovány na zvláštní účet příjemce-koordinátora a příjemce ve výši a za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou s poskytovatelem.

Nové znění čl. V. odst. 2: 

2. Účelové finanční prostředky podpory budou v jednotlivých letech řešení projektu
poukazovány na zvláštní účet příjemce-koordinátora. Cást finančních prostředků určená na
příslušný kalendářní rok pro příjemce, bude příjemcem-koordinátorem převedena na účet
příjemce uvedeného v záhlaví smlouvy, nejpozdějí do 30 dní od připsání celkové částky od
poskytovatele na účet příjemce-koordinátora.

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je uzavřen ke dni podpisu Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž každý Smluvní strana obdrží po
jednom a jedno vyhotovení je zasíláno příjemcem-koordinátorem poskytovateli.

O 7 -1,- 2019 
V Brně dne V Brně dne ť..111. �,3

-----

Ing. Jiří Tobola, ' 
rektor 
za příjemce-koordinátora 

Mgr. Marek Neubauer= Flowmoll

za příjemce 
•• . . .... . 

Netwo••�!. 

Flowmon Nelworkl a.a. 
Sochorova J2l21/34 
61600 Brno 
Czech ReDUbhc 
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