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odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 

Č. j. MV-56251-38/OBVV-2019 
 

 
D o d a t e k  č . 3  

 
ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory 

 
na řešení Projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Kontejnerový systém 
pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálu“ 
a identifikačním kódem „VI20192021115“ (dále jen „Projekt“), uzavřené dne 
4. července 2019, čj. MV-56251-5/OBVV-2019, (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními 
stranami: 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČ: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. 

adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu 
a policejního vzdělávání (gesční útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu), 
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

kontaktní údaje: tel. 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
DEKONTA, a.s. 
 
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
IČ: 25006096 
DIČ: CZ25006096 
statutární zástupce: prof. Mgr. Karel Petrželka, MBA, předseda představenstva 
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 12280 

adresa pro doručování: Volutová 2523, 158 00 Praha 5 
 

*MVCRX057MTAA* 
MVCRX057MTAA 
prvotní identifikátor 

 

mailto:obv@mvcr.cz
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kontaktní osoba: manažer projektu  
 

 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
v souladu s § 9 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, a v souladu s článkem 25 odst. 1 Smlouvy - Závěrečná ustanovení, 
smluvní strany uzavřely tento 
 
 

D o d a t e k  č .  3  k e  S m l o u v ě  o  p o s k y t n u t í  ú č e l o v é  
p o d p o r y  

 
 

Preambule 
 

Poskytovatel stanovil nové podmínky změnových řízení pro realizaci projektů v souladu 
s § 9 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, a v souladu 
s článkem 25 Smlouvy – Závěrečná ustanovení, a proto je vůlí smluvních stran uzavřít tento 
dodatek za účelem naplnění cílů Projektu (dále jen Dodatek č. 3). 
 
 

Článek 1 
Úprava povinností příjemce oznamování nebo žádání o předchozí souhlas 

poskytovatele ke změnám Projektu 
 

1) V Článku 8 Smlouvy – Změny Rozpočtu odst. 1 nově zní: 
1) „Podstatnou změnou rozpočtu, pro jejíž provedení je nutný předchozí souhlas 

poskytovatele, se rozumí: 
a) zdůvodněná změna celkových uznaných nákladů a výše účelové podpory 

příjemce v jednotlivých letech a za celou dobu řešení Projektu,  
b) zdůvodněný přesun finančních prostředků z jiných rozpočtových skupin 

do rozpočtové skupiny osobní náklady a zdůvodněný přesun finančních 
prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci rozpočtové skupiny osobní 
náklady, když výše takto přesouvaných prostředků uvnitř rozpočtové skupiny 
osobní náklady přesahuje 10 % celkových nákladů skupiny osobní náklady. 

Žádost o podstatné změny rozpočtu může příjemce předkládat nejpozději 
60 kalendářních dnů před koncem příslušného roku. Příjemce je povinen podat 
žádost o změnu před očekávanou realizací žádané změny nejpozději v této lhůtě, 
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aby mohla být poskytovatelem náležitě posouzena a mohlo být o ní 
poskytovatelem rozhodnuto. Jednání o žádosti je ve všech jeho fázích neveřejné. 
U změny celkových uznaných nákladů podle písm. a) vyhotoví smluvní strany 
dodatek ke smlouvě.“ 
 

2) V Článku 12 Smlouvy – Povinnosti příjemce se odstavce 6 až 9 nahrazují 
odstavci 6 až 10, které zní: 
6) „Změnou, o které je příjemce povinen písemně informovat (oznámení) 

poskytovatele, je jakákoliv změna, která může mít nepodstatný vliv na řešení 
Projektu, nebo která se dotýká právní subjektivity příjemce, nebo údajů 
požadovaných pro prokázání způsobilosti. Jedná se zejména o tyto změny: 

a) změna bankovního čísla účtu příjemce, 
b) změna – registrace příjemce jako plátce DPH, pokud má změna vliv 

na celkově uznané náklady a míru intenzity podpory, 
c) změna kontaktních údajů příjemce, 
d) změna sídla příjemce, 
e) změna názvu příjemce, 
f) změna typu příjemce (malý, střední, velký podnik či výzkumná 

organizace), 
g) změna kontaktní osoby (manažera Projektu), 
h) změna statutárního orgánu příjemce, 
i) změna právní formy příjemce, 
j) formální, administrativní změny smlouvy o spolupráci mezi účastníky 

řešení Projektu. 
U změn ve složení řešitelského týmu je příjemce povinen vést evidenci 
aktuálního složení řešitelského týmu a evidenci změn s datem počátků 
těchto změn. Tuto evidenci předložit ke kontrole poskytovatelem a aktuální 
složení podle stavu k 31. prosinci daného kalendářního roku řešitelského 
týmu přiložit k roční zprávě. Oznámení změny členů řešitelského týmu musí 
obsahovat formulář čerpání osobních nákladů, který je s formuláři ostatní 
změny zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra. Při postupu 
příjemce v rozporu s ustanovením tohoto odstavce bude postupováno 
dle ustanovení Článku 21 Smlouvy – Vrácení podpory a sankce odst. 3. 

7) Podstatnou změnou, pro jejíž provedení je nutný předchozí souhlas 
poskytovatele, jsou jakékoliv změny, které mohou mít podstatný vliv 
na řešení Projektu. Jedná se zejména o tyto změny:  
a) změna příjemce, 
b) změna rozpočtu podle čl. 8 Smlouvy, 
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c) změna harmonogramu Projektu,  
d) změna výsledků Projektu,  
e) změna data ukončení řešení Projektu,  
f) změna hlavního řešitele Projektu.  
O podstatnou změnu lze požádat v daném roce nejpozději 60 kalendářních 
dnů před koncem příslušného roku. Příjemce je povinen podat žádost 
o změnu před očekávanou realizací žádané změny nejpozději v této lhůtě, 
aby mohla být poskytovatelem náležitě posouzena a mohlo být 
o ní poskytovatelem rozhodnuto. Jednání o žádosti je ve všech jeho fázích 
neveřejné. U změny příjemce podle odst. 7 písm. a) Článku 1 Dodatku č. 3 
vyhotoví smluvní strany dodatek ke Smlouvě. Pokud příjemce neobdrží 
stanovisko poskytovatele do 15 pracovních dnů ode dne odeslání informace 
o podstatné změně, považuje se podstatná změna za schválenou 
poskytovatelem. Poskytovatel může lhůtu prodloužit opakovaně 
o 15 pracovních dnů; je však povinen o prodloužení lhůty příjemce písemně 
informovat. Poskytovatel je povinen o žádosti rozhodnout nejpozději 
do 60 pracovních dnů ode dne bezvadného doručení žádosti. Formulář 
pro změnové řízení dle tohoto ustanovení je zveřejněn na webových 
stránkách Ministerstva vnitra. Při postupu příjemce v rozporu s tímto 
ustanovením bude postupováno dle ustanovení Článku 21 Smlouvy – 
Vrácení podpory a sankce odst. 3. 

8) U změn údajů příjemce podle odst. 6 písm. a) a b) tohoto článku a u změny 
příjemce podle odst. 7 písm. a) tohoto článku vyhotoví smluvní strany 
dodatek ke smlouvě.  

9) U změn projektu, kterými dochází ke změně údajů předaných 
do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, je příjemce povinen 
předat poskytovateli data o změně údajů o řešení projektu nejpozději 
do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě, kdy 
změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena. 

10) Příjemce je povinen každou zahraniční pracovní cestu, jejíž náklady 
přesáhnou 100 000 Kč, předložit s předstihem nejméně 30 kalendářních 
dnů před zahájením zahraniční pracovní cesty se zdůvodněním 
poskytovateli ke schválení. Nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení 
cesty je příjemce povinen předložit poskytovateli podrobnou zprávu o jejím 
průběhu a výsledcích ve vztahu k řešení Projektu.“ 

Odstavce 10 a 11 článku 12 Smlouvy se označují jako odstavce 11 a 12.  
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Článek 2 
Upřesnění způsobu vrácení účelové podpory poskytovateli 

a stanovení postupu zasílání úroků 

 

1) V Článku 11 Smlouvy – Vedení účetnictví o uznaných nákladech Projektu 
se odstavce 5 až 11 nahrazují odstavci 5 až 8, které zní: 

 

5)  „Je-li příjemce veřejnou výzkumnou institucí nebo veřejnou vysokou školou, 
může finanční prostředky, které nemohly být efektivně použity v roce, 
ve kterém byly poskytnuty, nad rámec odstavce 5 tohoto článku, převést 
do fondu účelově určených prostředků, a to do výše 5 % objemu těchto 
prostředků poskytnutých na Projekt v daném kalendářním roce. Takto 
převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly 
poskytnuty.1 Převod musí příjemce písemně prokazatelně oznámit 
poskytovateli a odůvodnit. 

6) V případě, že příjemce předpokládá nevyčerpání finančních prostředků 
daného kalendářního roku Projektu, ale tyto nevyčerpané finanční prostředky 
by využil v rámci řešení Projektu v  následujícím roce, je povinen požádat 
poskytovatele o předchozí souhlas s využitím nároků nespotřebovaných 
výdajů z daného kalendářního roku v  roce následujícím, a to 
do 15. listopadu daného kalendářního roku. K žádosti příjemce přiloží 
položkový rozpočet čerpání nároků nespotřebovaných výdajů v následujícím 
roce. Formulář je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. Takto 
převáděné finanční prostředky mohou být využity v roce následujícím pouze 
ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny v roce, ve kterém byly 
poskytovatelem uvolněny. V případě, že poskytovatel vyjádří souhlas 
s využitím nároků nespotřebovaných výdajů z daného kalendářního roku 
v roce následujícím, ponechá si příjemce tyto nespotřebované finanční 
prostředky na svém účtu a v roční zprávě za řešení Projektu v roce 
následujícím vykáže čerpání nároků nespotřebovaných výdajů. 

7)   V případě, že příjemci zůstanou nevyužité finanční prostředky Projektu 
daného kalendářního roku, s výjimkou postupu podle odstavce 5 tohoto 
článku, je příjemce povinen tyto prostředky, podle stavu k 31. prosinci roku, 
v němž bylo ukončeno financování Projektu z prostředků poskytnutých 
ze státního rozpočtu, v souladu s § 3 odst. (4) písm. b) Vyhlášky ministerstva 
financí č. 367/2015 Sb. O zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finančním vypořádání), poskytovateli vrátit do 10. ledna roku 
následujícího, v němž bylo ukončeno financování Projektu, převedením 
na bankovní účet poskytovatele číslo (při převodu 

                                                 
1
 § 18 odst. 9, 10, 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích; 
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finančních prostředků příjemce uvede do Zprávy pro příjemce: VRATKA-
KONEČNÉ NESPOTŘEBOVANÉ PROSTŘEDKY, kód Projektu, svůj název). 
Tyto prostředky budou poskytovatelem odvedeny do státního rozpočtu. 
O převedení finančních prostředků je příjemce povinen písemně informovat 
poskytovatele. 

8)   Příjemce převede poskytovateli také úroky vzniklé z finančních prostředků 
poskytnutých z prostředků ze státního rozpočtu nejpozději do 10. ledna roku 
následujícího, v němž bylo ukončeno financování Projektu, převedením 
na bankovní účet poskytovatele číslo (při převodu 
finančních prostředků příjemce uvede do Zprávy pro příjemce: VRATKA-
ÚROKY, kód Projektu, svůj název). V případě, že je příjemce řešitelem více 
projektů poskytovatele, může úroky vzniklé z finančních prostředků 
poskytnutých poskytovatelem převést jednou platbou. O převedení 
finančních prostředků je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele 
spolu s přehledem výše úroků vzniklých z finančních prostředků konkrétního 
projektu nebo konkrétních projektů. Takto převedené prostředky budou 
poskytovatelem odvedeny do státního rozpočtu.“ 

Odstavce 12 a 13 Článku 11 Smlouvy se označují jako odstavce 9 a 10. 
 

2) V Článku 21 Smlouvy – Vrácení podpory a sankce odst. 3 a 4 nově zní: 
3) „V případě, že příjemce neinformuje poskytovatele dle Článku 8 Smlouvy – 

Změny rozpočtu, Článku 10 Smlouvy – Subdodávky odst. 5 až 7, Článku 11 
Smlouvy – Vedení účetnictví o uznaných nákladech Projektu odst. 6 a 7, 
Článku 12 Smlouvy – Povinnosti příjemce odst. 1 až 4 Smlouvy, 
poskytovatel uloží příjemci smluvní pokutu ve výši 2 % z částky podpory 
uvedené v Projektu pro rok, v němž vznikl důvod k uložení smluvní pokuty. 
Podpora pro následující kalendářní rok, vyjma projektů v posledním roce 
řešení Projektu, bude příjemci poskytnuta ve výši, snížené o uplatněnou 
smluvní pokutu. V případě projektů v posledním roce řešení Projektu 
je příjemce povinen smluvní pokutu uhradit ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
uložení smluvní pokuty poskytovatelem převedením finančních 
prostředků ve výši smluvní pokuty na bankovní účet poskytovatele číslo 

Při převodu finančních prostředků příjemce uvede 
do Zprávy pro příjemce: SMLUVNÍ POKUTA, kód Projektu, svůj název. Tyto 
prostředky budou poskytovatelem odvedeny do státního rozpočtu. 

4) V případě, že příjemce použije poskytnutou podporu nebo část poskytnuté 
podpory v rozporu s podmínkami, účelem nebo způsobem stanovenými 
touto Smlouvou, je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce vrácení 
takto použitých prostředků. Příjemce je povinen tyto prostředky převést 
na účet poskytovatele Při převodu finančních 
prostředků příjemce uvede do Zprávy pro příjemce: VRATKA-SANKCE, 
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a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl tento požadavek 
poskytovatele písemně doručen příjemci. 

 

Článek 3 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 
 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Smluvní strany prohlašují a podpisem Dodatku č. 3 stvrzují, že jimi uvedené 
údaje, na jejichž základě je Dodatek č. 3 uzavřen, jsou správné, úplné 
a pravdivé. Smluvní strany dále prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

2) Dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 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, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním 
v plném rozsahu.  

3) Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv, dle Článku 4 odst. 2 Dodatku č. 3, je 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, zajistit 
poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen 
prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o zveřejnění Dodatku č. 3. 

4) Dodatek č. 3 se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti dnem jeho uzavření. 
Účinnosti Dodatek č. 3 nabývá dnem 1. ledna 2021, vyjma Článku 2 Dodatku 
č. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. Účinnost Dodatku č. 3 
je ukončena dnem ukončení účinnosti Smlouvy. Účinnost Smlouvy je ukončena 
dnem 29. 6. 2022.  

5) Dodatek č. 3 se vyhotovuje pouze v elektronické podobě podle ustanovení 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Za poskytovatele: 
 
 
 
JUDr. Petr Novák, Ph.D. 

Za příjemce: 
 
 
 
Mgr. Karel Petrželka, MBA  

 

Mgr. Karel 

Petrželka

Digitálně podepsal Mgr. 

Karel Petrželka 

Datum: 2020.09.17 13:36:29 
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