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Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní Smlouvě o partnerství 

uzavřené podle § 160 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

účinné od dne 27. 2. 2020. 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

se sídlem Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 

zastoupená Ing. Petrem Očkem, Ph.D., náměstkem ministra  

IČ: 47609109, bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 1525001/0710 

(dále jen „Realizátor“ nebo „MPO“) 

a 

Technologická agentura ČR 

se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

zastoupená prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CS.c., FEng., předsedou 

IČ: 72050365 bankovní spojení Česká národní banka, č.ú.: 19-3125001/0710 

(dále jen „Partner s finančním příspěvkem“ nebo „TA ČR“) 

a 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

zastoupená Ing. Patrikem Reichlem, MBA, pověřeným řízením 

IČ: 71377999, bankovní spojení Česká národní banka, č.ú.:  535021/0710 

 (dále jen „Partner s finančním příspěvkem“ nebo „CzechInvest“) 

a 

Technologické centrum Akademie věd České republiky  

se sídlem Ve struhách 1076/27, 160 00 Praha 
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zastoupená Ing. Karlem Klusáčkem, CS.c., MBA, ředitelem 

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 58787 

IČ: 60456540 

 (dále jen „Partner bez finančního příspěvku“ nebo „TC AV“) 

(TA ČR, CzechInvest a TC AV společně jako „Partneři“ nebo jednotlivě také jako „Partner“) 

 
Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení článku VIII. odst.1 
Smlouvy na následujících změnách Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

 
Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

Účelem tohoto Dodatku je úprava výše finančních podílů Realizátora a Partnerů. Dále je upřesněn převod 

finančních prostředků mezi Realizátorem a Partnery s finančním příspěvkem CzechInvest a TA ČR 

následovně: 

 

1. Článek III odst. 1., odrážka: 

- „schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnerů s finančním příspěvkem,“ 

se nahrazuje novým textem, jež zní: 

- „schvalování způsobilých výdajů Partnerů s finančním příspěvkem,“ 

 

2. Článek III odst. 8. se nahrazuje novým textem, který zní: 

„Partner s finančním příspěvkem financuje Projekt z prostředků rozpočtovaných ve vlastní 

rozpočtové kapitole (TA ČR) nebo v souladu s čl. IV odst. 6 z vlastních prostředků nebo prostředků 

obdržených na tento účel z rozpočtové kapitoly MPO (CzechInvest). Žádnou z aktivit, kterou 

provádí dle této Smlouvy, není partner s finančním příspěvkem oprávněn hradit z prostředků 

poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních 

fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.“ 

 

3. Článek IV odst. 1. se nahrazuje novým textem, který zní: 

„Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

Realizátorovi formou finanční podpory na základě Právního aktu a Partnerovi s finančním 

příspěvkem – TA ČR formou finanční podpory na základě této Smlouvy.“ 

 

4. Článek IV odst. 2. se nahrazuje novým textem, který zní: 

„Výdaje na činnosti, jimiž se Realizátor a Partneři s finančním příspěvkem podílejí na projektu, jsou 

podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která je dostupná v aktuálním platném znění v ISKP14+. 

Celkový finanční podíl Realizátora a jednotlivých Partnerů na projektu činí: 

a) Realizátor: 23 323 377,10 Kč 

b) Partner (bez finančního příspěvku) TC AV ČR: 0 Kč 
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c) Partner (s finančním příspěvkem) TAČR: 15 059 574,40 Kč  

d) Partner (s finančním příspěvkem) CzechInvest: 12 647 734,80 Kč.“ 

 

5. Článek IV odst. 6. se nahrazuje novým textem, který zní: 

„Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerovi s finančním příspěvkem 

CzechInvest takto:  

Převod prostředků na CzechInvest se řídí dle základního ustanovení § 54 odst. 1 písmena e) zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „rozpočtová 

pravidla“, a Metodickým pokynem Ministerstva financí pro realizaci/přípravu rozpočtu za oblast 

EU/FM.  CzechInvest je povinen uhradit způsobilé výdaje projektu vzniklé v souvislosti s realizací 

činností uvedených v čl. III. této Smlouvy (včetně plateb dodavatelům) nejprve ze svých finančních 

prostředků. Následně Realizátor (věcně příslušný útvar MPO) posoudí předložené vyúčtování a 

žádost CzechInvestu o proplacení výdajů z prostředků finanční podpory. Na základě posouzení 

způsobilých výdajů požádá věcně příslušný útvar MPO odbor rozpočtu a financování MPO o 

rozpočtové opatření, které je odbor rozpočtu a financování MPO ohledně způsobilých výdajů 

povinen vydat. Na základě tohoto rozpočtového opatření bude ze strany MPO upraven rozpočet 

CzechInvestu tak, že v rámci příspěvku na provoz bude určen podíl státního rozpočtu pro Projekt, 

a dále bude rozpočet výdajů CzechInvestu navýšen o EU podíl (z prostředků na projekt, které jsou 

rozpočtované u věcně příslušného útvaru MPO). Následně věcně příslušný útvar MPO zasílá MŠMT 

žádost o platbu. Po schválení souhrnné žádosti, předložené MŠMT Národnímu fondu, obdrží MPO 

z Národního fondu prostředky odpovídající EU podílu spolufinancování. Tyto prostředky se stávají 

(v souladu s rozpočtovými pravidly, zákonem o státním rozpočtu ČR na příslušný rok a Metodickým 

pokynem MF Ministerstva financí pro realizaci/přípravu rozpočtu za oblast EU/FM) součástí příjmů 

rozpočtové kapitoly MPO, slouží pouze k vyrovnání bilance, k naplnění rozpočtu příjmů, nelze je 

použít do výdajů CzechInvestu, tam byly již předem předfinancovány ze státního rozpočtu formou 

rozpočtového opatření MPO vydaného dle tohoto odstavce Smlouvy. Refundovaná žádost 

o platbu zůstává výhradně na příjmovém účtu MPO.“  

 

6. V Čl. IV se doplňuje nový odstavec 7., který zní: 

„Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerovi s finančním příspěvkem 

TA ČR takto:  

Převod prostředků na TA ČR se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „rozpočtová pravidla“. TA ČR je povinen uhradit způsobilé výdaje 

projektu vzniklé v souvislosti s realizací činností uvedených v čl. III. této Smlouvy (včetně plateb 

dodavatelům) z narozpočtovaných finančních prostředků na projekt. Realizátor (věcně příslušný 

útvar MPO) posoudí předložené vyúčtování a žádost TA ČR o proplacení výdajů z prostředků 

finanční podpory. Následně věcně příslušný útvar MPO zasílá MŠMT žádost o platbu. Po schválení 

souhrnné žádosti, předložené MŠMT Národnímu fondu, obdrží TA ČR z Národního fondu 

prostředky odpovídající EU podílu spolufinancování na příjmový účet. Z uvedeného vyplývá, že 

realizátor MPO neproplácí žádné finanční prostředky partnerovi TA ČR, protože TA ČR si jako OSS 
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rozpočtuje příjmy i výdaje projektu. Příslušná část prostředků odpovídající EU podílu bude na 

příjmový účet TA ČR zasílána z Národního fondu (PCO).“ 

 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

Článek III 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originálu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

V Praze dne                                               V Praze dne  

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Ing. Petr Očko, Ph.D.     prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng 

Realizátor – ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu        Partner – Technologická agentura ČR 

 

V Praze dne                                              V Praze dne  

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Ing. Patrik Reichl     Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA 

Partner – Agentura pro podporu podnikání  Partner – Technologické centrum Akademie 

a investic CzechInvest     věd České republiky 


