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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytnutí podpory (č. j. MSMT-45602/2020) 

na realizaci sdílených činností s identifikačním kódem MS2101 a s názvem 

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací 

uzavřené mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

a Národní technickou knihovnou ke dni 30. 12. 2020 

 (dále jen „Smlouva“) 

ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy (č. j. MSMT-4373/2021) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 

jednající PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy 

a výzkumu 

(dále jen „poskytovatel”) 

 

a 

 

Národní technická knihovna 

právní forma: státní příspěvková organizace 

IČO: 61387142 

se sídlem: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, 

jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem 

číslo účtu: XXXXXX 

(dále jen „příjemce“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají 

 

na základě příjemcem podané Žádosti o přesun v rozpočtu projektu NCIP VaVaI č. 2 (Č.j. MSMT-

4373/2021-5) po vzájemné dohodě podle čl. 15 odst. 4 Smlouvy Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke 

Smlouvě v následujícím znění: 

I. 

1) Stávající text Přílohy 2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem uvedeným v příloze Dodatku. 

2) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

II. 

1) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Uveřejnění Dodatku a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav zajistí bez 

zbytečného odkladu poskytovatel. 
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3) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis podepsaný elektronicky oběma smluvními stranami. Příjemci bude Dodatek po nabytí 

jeho účinnosti zaslán do datové schránky. 

4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a jeho 

uzavření je projevem jejich vážné vůle, což níže stvrzují svými podpisy. 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

V Praze dne: 16.12.2021 V Praze dne:16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. Ing. Martin Svoboda 

náměstek pro řízení sekce ředitel 

vysokého školství, vědy a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní technická knihovna 
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Příloha 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci sdílených činností s identifikačním kódem MS2101 a s názvem 

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 

Uznané náklady projektu 

stav po vratkách z října a listopadu 2021 (v Kč) 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 CELKEM 

Platy 7 296 000 7 296 000 25 557 000 26 755 000 27 290 000 27 836 000 28 393 000 150 423 000 

Ostatní osobní náklady 72 000 72 000 514 000 524 000 535 000 546 000 556 000 2 819 000 

Pojistné 2 490 000 2 490 000 8 812 000 9 220 000 9 405 000 9 593 000 9 784 000 51 794 000 

FKSP 146 000 146 000 511 000 535 000 546 000 557 000 568 000 3 009 000 

Ostatní běžné výdaje 454 307 000 510 155 000 455 842 000 452 863 000 451 862 000 450 715 000 449 672 000 3 225 416 000 

Investice 4 430 000 11 000 000 8 710 000 10 050 000 10 350 000 10 663 000 10 990 000 66 193 000 

CELKEM 468 741 000 531 159 000 499 946 000 499 947 000 499 988 000 499 910 000 499 963 000 3 499 654 000 
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Smlouva o poskytnutí podpory 

na realizaci sdílených činností s identifikačním číslem MS2101 

a s názvem 

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 (dále jen „Smlouva“) 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 

jednající PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy 

a výzkumu 

(dále jen „poskytovatel”) 

 

a 

 

Národní technická knihovna 

právní forma: státní příspěvková organizace 

IČO: 61387142 

se sídlem: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, 

jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem 

číslo účtu: XXXXX 

(dále jen „příjemce“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají 

 

podle § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a s ohledem na příslušná související ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu: 

 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytnutím 

podpory ze státního rozpočtu ČR poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. 

a § 4 odst. 1 písm. e) (dále jen „podpora“) příjemci na realizaci projektu sdílených činností 

schváleného vládou ČR s názvem Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje 

a inovací (zkráceně též: NCIP VaVaI) a přiděleným identifikačním kódem MS2101 v Informačním 

systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) (dále jen „Projekt“). 

2) Předmětem podpory je zajištění realizace Projektu a plnění jeho cílů v rozsahu uvedeném v příloze 

1 Smlouvy. 

3) Přílohou 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, je schválený návrh projektu ve smyslu § 9 odst. 

2 zákona č. 130/2002 Sb. 

4) Řešitelem projektu, tj. osobou odpovědnou poskytovateli za odbornou úroveň realizace Projektu, 

je Ing. Martin Svoboda. 

5) Příjemce je povinen: 
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a) zahájit realizaci Projektu v souladu s přílohou 1 Smlouvy, nejdříve však dne 1. 1. 2021 

a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; 

b) ukončit realizaci Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity, nejpozději dne 

31. 12. 2027. 

6) Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a použít 

podporu výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

 

Článek 2 

Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je 3 499 654 000 Kč (slovy tři miliardy čtyři sta devadesát 

devět milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých), z toho celková výše podpory přiznaná na 

celé období realizace Projektu je totožná s celkovou výší uznaných nákladů Projektu podle tohoto 

odstavce Smlouvy. 

2) Poskytovatel poskytne příjemci podporu na realizaci Projektu přímým převodem finančních 

prostředků na účet příjemce uvedený výše, a to v nejvýše dvou platbách v kalendářním roce a ve 

výši podle rozpisu v příloze 1 Smlouvy. Podpora a její členění v jednotlivých letech realizace 

projektu odpovídá rozpisu uznaných nákladů v příloze 1 Smlouvy. Dnem poskytnutí podpory se 

rozumí den odepsání první platby podpory určené pro daný kalendářní rok podle přílohy 1 Smlouvy 

z účtu poskytovatele. 

3) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání 

výdajů státního rozpočtu ČR, jsou-li současně povinné údaje o Projektu zařazeny do IS VaVaI 

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li zároveň splněny všechny relevantní podmínky 

a dodrženy ostatní povinnosti příjemce vyplývající ze Smlouvy a obecně závazných právních 

předpisů, poskytovatel zahájí poskytování podpory příjemci v termínech podle § 10 odst. 1 zákona 

č. 130/2002 Sb. 

 

Článek 3 

Způsobilé a uznané náklady Projektu 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být 

pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být 

vynaloženy v období realizace Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 5 Smlouvy; při splnění této 

podmínky jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené v době platnosti Smlouvy i před 

nabytím její účinnosti. 

2) Uznanými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé 

náklady, které jsou vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se 

Smlouvou, příjemce jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a které byly schváleny 

poskytovatelem. 

 

Článek 4 

Vedení účetnictví 

1) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této 

evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoli 

v průběhu realizace Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních 

dokladů zákonem, předmětem kontroly ze strany poskytovatele nebo jeho a jím pověřených 

nezávislých odborných poradců podle čl. 9 odst. 3 Smlouvy, Ministerstvem financí, orgány finanční 
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správy, Nejvyšším kontrolním úřadem a případně i dalších orgánů zmocněných ke kontrole 

zvláštním právním předpisem. 

2) Oddělenou evidenci je příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti 

využívající kapacitu Projektu; tuto evidenci je příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce 

účetního období, v němž byla realizace Projektu ukončena. 

3) Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti 

účetního dokladu ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. a aby předmětné doklady byly 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené formou v souladu s platnými právními předpisy 

a interními předpisy příjemce, a to chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 

 

Článek 5 

Změna uznaných nákladů 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše podpory lze provést jen na 

základě předchozí písemné žádosti příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 

Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 

související výše podpory nemůže být v průběhu realizace Projektu změněna více než 50 % oproti 

vládou ČR schválené částce uvedené ve Smlouvě v den nabytí její účinnosti, a to podle ustanovení 

§ 9 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se zde uplatňuje obdobně. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 

Projektu podle přílohy 1 Smlouvy, které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, 

ani na celkovou výši podpory, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce písemným souhlasem, 

bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při změně nesmí přesunutá částka mezi položkami 

přesáhnout 20 % uznaných nákladů pro daný kalendářní rok, přičemž její maximální výše je 

80 milionů Kč. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odstavce 1 nebo 

o změnu v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odstavce 

2 může příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 

90 kalendářních dnů před datem ukončení realizace Projektu. 

4) Na souhlas poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 

tohoto článku nemá příjemce právní nárok. 

 

Článek 6 

Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Není-li Smlouvou upraveno jinak, je příjemce povinen postupovat podle § 75 zákona č. 218/2000 

Sb. 

2) Příjemce je povinen vracet zpět nepoužité prostředky podpory na: 

a) výdajový účet poskytovatele č. 0000821001/0710, pokud příjemce vrací nepoužité prostředky 

v průběhu kalendářního roku, v němž byla podpora poskytnuta; 

b) účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce vrací 

nepoužité prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 

3) Příjemce je povinen se v případě vracení nepoužitých prostředků podpory řídit pokyny 

poskytovatele a dodržet jím stanovené lhůty, ve kterých musí být finanční prostředky vráceny; 

jedná se zpravidla o vrácení těchto prostředků: 

a) do 10. listopadu běžného kalendářního roku realizace Projektu, ve kterém byla podpora 

poskytnuta, pokud je příjemce schopen tyto prostředky před tímto dnem vyčíslit, zejména 

v případě přesáhnou-li částku 5 000 Kč; 
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b) v posledním kalendářním roce realizace Projektu nejpozději 30 kalendářních dnů před 

poskytovatelem oznámeným termínem ukončení realizace Projektu, pokud je příjemce v dané 

lhůtě schopen tyto prostředky vyčíslit a přesahují-li částku 5 000 Kč. 

4) V případě ukončení Projektu způsobem uvedeným v čl. 14 Smlouvy před plánovaným termínem 

podle čl. 1 odst. 5 písm. b) Smlouvy je příjemce povinen neprodleně zastavit čerpání podpory, 

ukončit Projekt a veškeré projektové aktivity. Nevyčerpanou část podpory je v takovém případě 

příjemce povinen odvést poskytovateli nejdéle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 

Projektu. 

5) Příjemce je povinen vyrozumět poskytovatele o vrácení finančních prostředků souvisejících 

s poskytnutou podporou písemným avízem, a to v elektronické podobě (na e-mailovou adresu 

aviza@msmt.cz) a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor podpory vysokých 

škol a výzkumu poskytovatele. Poskytovatel musí avízo obdržet nejpozději v den připsání vratky na 

účet. 

 

Článek 7 

Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen podle § 12 zákona č. 130/2002 Sb. a jeho platného prováděcího předpisu 

předávat poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a získaných poznatcích 

a jiných výsledcích a výstupech Projektu a při tom postupovat podle jeho pokynů. 

2) Příjemce souhlasí se zveřejňováním údajů o projektu v rozsahu stanoveném zákonem č. 130/2002 

Sb., a se zpřístupněním redakčně upravených evaluačních zpráv poskytovatelem. Současně 

příjemce zajistí persistentní zpřístupnění těchto redakčně upravených evaluačních zpráv veřejnosti 

v režimu otevřeného přístupu. 

3) Příjemce je povinen předávat údaje o projektu poskytovateli pro IS VaVaI v termínech a podle 

pokynů poskytovatele. 

4) Příjemce je povinen předkládat poskytovateli v souladu s přílohou 1 Smlouvy za každý jednotlivý, 

uplynulý kalendářní rok realizace Projektu zprávu o realizaci vždy do dne 30. ledna následujícího 

kalendářního roku, a to včetně výkazu výdajů vynaložených v zúčtovacím období a seznamu členů 

řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznaným nákladům Projektu. Zpráva o realizaci 

musí obsahovat stav údajů o Projektu vyhodnocený vždy k 31. prosinci. 

5) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí zprávy o realizaci za poslední rok realizace Projektu, 

kterou je příjemce povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace Projektu. Tato 

lhůta platí i v případě ukončení realizace Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 5 písm. b) 

Smlouvy. 

6) Příjemce je povinen předložit poskytovateli v souladu s přílohou 1 Smlouvy dvě evaluační zprávy 

do 31. prosince 2024, resp. do 31. prosince 2027. Libovolná z těchto lhůt může být v případě 

ukončení realizace Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 5 písm. b) změněna pouze po 

předchozí dohodě s poskytovatelem nebo jeho písemným pokynem. 

7) Pokud je realizace Projektu nebo její část předmětem obchodního tajemství, je příjemce povinen 

poskytnout konkrétní informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém 

rozsahu a formě, aby byly zveřejnitelné. Pokud předmět realizace Projektu nebo jiné aktivity 

výzkumu a vývoje podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem nebo 

jsou takovýmto předpisem chráněny1, poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděném 

výzkumu a vývoji a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný 

zvláštní právní předpis. 

                                                           

1 Např. osobní údaje jiné než vymezené ke zveřejnění zákonem č. 130/2002 Sb. 

mailto:aviza@msmt.cz
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Článek 8 

Povinnosti příjemce 

1) Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 

poskytovateli; 

b) ve lhůtách uvedených v čl. 7 předkládat poskytovateli zprávy o realizaci a evaluační zprávy 

a respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt pro 

jejich odevzdání; 

c) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných 

v daném účetním období z veřejných prostředků2 a zároveň je povinen zabránit v případě 

vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

d) písemně informovat poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 

a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo 

které mohou mít vliv na realizaci Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních 

dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo se o ní příjemce dozvěděl; 

e) v případě změny řešitele o tuto změnu poskytovatele písemně požádat s nutností následného 

uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 

způsobilá, jejíž odbornost byla poskytovateli prokázána a ten ji akceptoval, která se na realizaci 

Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení cílů Projektu a má o své účasti na Projektu 

s příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu k příjemci 

s pracovní náplní a kapacitou vyhrazenou pro Projekt v potřebném rozsahu akceptovaném 

poskytovatelem; v případě změn ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět 

podpory, cíl a rozpočet Projektu, příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím nástrojů 

monitoringu podle přílohy 1 Smlouvy; 

f) písemně a bezodkladně informovat poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 

realizaci Projektu3; 

g) řádně uchovávat originály všech smluv a jejich dodatků, stejně jako dalších dokumentů 

týkajících se realizace Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data 

posledního poskytnutí podpory nebo její části; 

h) zajišťovat po celou dobu realizace projektu a období jeho vyhodnocení4 poskytovatelem přímý 

kontakt a komunikaci mezi poskytovatelem a řešitelem5; 

i) umožnit kontrolu podle čl. 9 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 

která byla svolána za tímto účelem; 

j) mít závazný vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a závazný vnitřní předpis 

pro stanovení výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn; 

k) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích přidělený identifikační 

kód Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na realizaci Projektu byla poskytnuta 

podpora Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž v této souvislosti vždy uvede 

oficiální logo poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna na internetových 

stránkách poskytovatele http://www.msmt.cz, nebo úplný oficiální název poskytovatele; 

                                                           

2 Zejména prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, např. Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání nebo Operačního programu Jan Amos Komenský. 

3 Nesrovnalostí se rozumí zejména jakýkoli rozpor skutkového stavu s ustanoveními právních předpisů Evropské 
unie, právních předpisů ČR nebo ustanoveními Smlouvy. 

4 180 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení. 
5 Tím se rozumí např. předávání pokynů a dalších informací poskytovatele řešiteli. 
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l) vést internetové stránky Projektu buď jako specifické stránky Projektu nebo jako součást 

stránek příjemce, a dále podle pokynů poskytovatele vytvářet podklady pro prezentaci projektu 

na internetových stránkách poskytovatele, pokud o to požádá. 

2) Příjemce je povinen po celou dobu realizace Projektu nakládat s poskytnutými veřejnými 

prostředky i s veškerým majetkem získaným z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně, 

tj. v souladu s vymezením těchto pojmů uvedených ve zvláštních právních předpisech6, zejména 

jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; vynakládané prostředky musí být přiměřené 

k cenám v místě a čase obvyklým. Po dobu realizace projektu nesmí příjemce majetek 

spolufinancovaný z podpory, popřípadě z její části, bez předchozího písemného souhlasu 

poskytovatele převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná 

o naplňování cílů Projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího 

písemného souhlasu poskytovatele zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být 

vlastnické právo příjemce nijak omezeno. 

3) Příjemce je povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků podpory postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, a současně v souladu s předpisy poskytovatele upravujícími oblast 

zadávání veřejných zakázek a závaznými pro příjemce. Cena příslušné zakázky, dodávky nebo 

subdodávky nesmí přesáhnout tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. 

 

Článek 9 

Kontrola realizace Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy7 oprávněn provádět u příjemce kontrolu 

realizace Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení Projektu, čerpání a užití 

podpory, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených prostředků, dosažených výsledků a jejich 

právní ochrany, a to kdykoli v průběhu realizace Projektu a následně i po dobu až 10 let od ukončení 

realizace Projektu. Využívá k tomu předložených zpráv o realizaci a dalších podkladů a informací, 

které si za tímto účelem předem od příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto odstavce se provádí 

také vždy po ukončení realizace Projektu, a to na základě předložených zpráv o realizaci Projektu 

a evaluačních zpráv. Tím nejsou však dotčena práva jiných kontrolních orgánů ve výkonu a rozsahu 

jejich pověření podle zvláštních právních předpisů. 

2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost osobám provádějícím kontrolu, tj. zejména umožnit 

přístup na svá pracoviště a k osobám podílejícím se na realizaci Projektu, stejně jako ke všem 

účetním a dalším dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky podpory 

pořízena nebo která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnocení realizace Projektu zajistit 

pomoc nezávislých odborných poradců podle vlastního uvážení, avšak s ohledem na ochranu práv, 

zájmů a obchodního tajemství příjemce. Poskytovatel odborné poradce písemně zaváže 

k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty, a k závazku nezneužít tyto 

informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí příjemce s ustavením 

odborných poradců a umožní mu vznést připomínky vůči osobám odborných poradců. 

Poskytovatel posoudí námitky příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá jmenovaného 

odborného poradce a navrhne jiného. 

                                                           

6 Např. v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7 Především podle § 13 zákona č. 130/2002 Sb., dále podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v znění pozdějších 
předpisů, a podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. 
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4) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování podpory nebo její části, pokud mu nebyly 

příjemcem předloženy doklady k prokázání způsobilosti nákladů vynaložených na realizaci Projektu 

podle jeho pokynů, zpráva o realizaci Projektu nebo jiné podklady podle podmínek a ve lhůtách 

stanovených Smlouvou. 

5) Příjemce je povinen bezodkladně písemně informovat poskytovatele o kontrolách a finančních 

auditech souvisejících s předmětem podpory poskytnuté podle Smlouvy a zahájených jinými 

oprávněnými subjekty v době realizace projektu, dále informovat o jejich nálezech, zjištěních 

a výsledcích těchto kontrol, o navržených opatřeních, a to bezprostředně po jejich ukončení, 

i o opatřeních následně k nápravě vykonaných. 

 

Článek 10 

Výsledky Projektu a jejich vyhodnocování 

1) Projekt je průběžně vyhodnocován příjemcem prostřednictvím zpráv o realizaci a evaluačních 

zpráv podle přílohy 1 Smlouvy. Součástí zpráv o realizaci a evaluačních zpráv je vyhodnocení plnění 

cílů Projektu, jeho výstupů a výsledků, vč. vyhodnocení dosažených hodnot indikátorů v jimi 

sledovaném období podle přílohy 1 Smlouvy. 

2) Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně zejména na základě dodaných zpráv 

o realizaci. Kontrolu zpráv o realizaci poskytovatel provádí s využitím oponentního řízení se dvěma 

nezávislými oponenty. 

 

Článek 11 

Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 

využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží podle § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 

Sb. příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv k nim jsou upravena 

zvláštními právními předpisy. 

2) Příjemce je povinen zajistit, aby výsledky Projektu, k nimž má vlastnická práva a které mohou být 

využity, byly přiměřeně a účinně chráněny; zároveň je však povinen výsledky projektu, ke kterým 

má užívací a vlastnická práva, využít nebo umožnit jejich využití, a to v souladu se zájmy 

poskytovatele při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti. 

3) Výsledky, jejichž volné šíření není omezeno ochranou duševního vlastnictví, bezpečnostními 

pravidly nebo oprávněnými obchodními zájmy podle zvláštních právních předpisů, je příjemce 

povinen aktivně veřejně šířit v režimu otevřeného přístupu. 

 

Článek 12 

Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným 

způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích nebo 

výstupech dosažených realizací Projektu. 

 

Článek 13 

Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle § 169 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek 14 

Výpověď a zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu podle § 166 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

2) Příjemce může vypovědět Smlouvu, pokud poskytovatel závažně a jeho vinou porušil ustanovení 

čl. 2 Smlouvy. 

3) Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět, dojde-li: 

a) k vázání prostředků státního rozpočtu; 

b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla podpora poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; 

c) ke zjištění, že Smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie; 

d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla podpora poskytnuta, 

pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně; 

e) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce; 

f) ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s použitím podpory byl spáchán 

trestný čin. 

4) Výpověď Smlouvy sdělí odstupující smluvní strana druhé smluvní straně písemně s uvedením 

důvodů. Výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona 

č. 500/2004 Sb. z důvodů v něm uvedených a dále pokud došlo k pominutí důvodů pro plnění 

předmětu podpory. 

6) Dojde-li k výpovědi Smlouvy z důvodu podle odstavce 3 písmene a), prostředky podpory, které již 

byly poskytnuty příjemci a užité jím na úhradu uznaných nákladů projektu, příjemce nevrací. Dojde-

li k výpovědi Smlouvy z důvodů podle odstavce 3 písmen b) až f), je příjemce povinen vrátit finanční 

prostředky ve výši podpory, která mu již byla podle Smlouvy poukázána. 

7) Porušení povinností podle čl. 8 Smlouvy může být Poskytovatelem posuzováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona č. 218/2000 Sb. a může vést 

k postupu podle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. ze strany poskytovatele, respektive ke stanovení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně příslušným finančním úřadem ve výši, v jaké byla rozpočtová 

kázeň porušena. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Ukončení realizace Projektu se stanovuje ke dni 31. prosince 2027, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

3) Účinnost Smlouvy končí po uplynutí lhůty 180 dní ode dne ukončení realizace Projektu nebo dnem 

zveřejnění výsledků o vyhodnocení realizace Projektu poskytovatelem po jejich předložení vládě 

ČR. 

4) Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. Všechna vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky 

originálu. 
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6) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 

oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření 

Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejnění příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého 

obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů chráněných zvláštními právními předpisy. 

7) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 

nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 

způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což níže stvrzují svými 

podpisy. 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

V Praze dne: 30.12.2020 V Praze dne: 29.12.2020 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. Ing. Martin Svoboda 

náměstek pro řízení sekce ředitel 

vysokého školství, vědy a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní technická knihovna 
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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí podpory (č. j. MSMT-45602/2020) 

na realizaci sdílených činností s identifikačním kódem MS2101 a s názvem 

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací 

uzavřené mezi poskytovatelem a příjemce ke dni 30. 12. 2020 

 (dále jen „Smlouva“) 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 

jednající PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy 

a výzkumu 

(dále jen „poskytovatel”) 

 

a 

 

Národní technická knihovna 

právní forma: státní příspěvková organizace 

IČO: 61387142 

se sídlem: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, 

jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem 

číslo účtu: XXXXX 

(dále jen „příjemce“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají 

 

na základě příjemcem doručené Žádosti o přesun v rozpočtu projektu NCIP VaVaI č. 1 (Č.j. MSMT-

4373/2021-2) po vzájemné dohodě podle čl. 15 odst. 4 Smlouvy Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke 

Smlouvě v následujícím znění: 

I. 

1) Do čl. 1 Smlouvy se přidává odst. 7 v následujícím znění: „Přílohou 2, která tvoří nedílnou součást 

Smlouvy, je rozpis uznaných nákladů Projektu v položkovém členění podle jejich věcné a časové 

specifikace.“. Příloha 2 Smlouvy je přílohou Dodatku. 

2) Stávající text čl. 2 odst. 3 se zrušuje a nahrazuje textem v následujícím znění: „Poskytovatel 

poskytne příjemci podporu na realizaci Projektu přímým převodem finančních prostředků na účet 

příjemce uvedený výše, a to v nejvýše dvou platbách v kalendářním roce a ve výši podle rozpisu 

v příloze 2 Smlouvy. Podpora a její členění v jednotlivých letech realizace projektu odpovídá rozpisu 

uznaných nákladů v příloze 2 Smlouvy. Dnem poskytnutí podpory se rozumí den odepsání první 

platby podpory určené pro daný kalendářní rok podle přílohy 2 Smlouvy z účtu poskytovatele.“. 

3) Stávající text čl. 5 odst. 2 se zrušuje a nahrazuje textem v následujícím znění: „Změny finančních 

objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle přílohy 2 

Smlouvy, které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na celkovou výši 

podpory, ani na výši investičních a neinvestičních prostředků a ukazatele regulace zaměstnanosti 

poskytovatel schvaluje na žádost příjemce písemným souhlasem, bez nutnosti uzavírání dodatku 
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Smlouvy. Při změně nesmí přesunutá částka mezi položkami přesáhnout 20 % uznaných nákladů 

pro daný kalendářní rok, přičemž její maximální výše je 80 milionů Kč.“. 

4) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

II. 

1) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis podepsaný elektronicky oběma smluvními stranami. Příjemci bude Dodatek po nabytí 

jeho účinnosti zaslán do datové schránky. 

3) Uveřejnění Dodatku a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav zajistí bez 

zbytečného odkladu poskytovatel. 

4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a jeho 

uzavření je projevem jejich vážné vůle, což níže stvrzují svými podpisy. 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

V Praze dne: 15.09.2021 V Praze dne: 14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. Ing. Martin Svoboda 

náměstek pro řízení sekce ředitel 

vysokého školství, vědy a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní technická knihovna 
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Příloha č. 2 Smlouvy na realizaci sdílených činností s identifikačním kódem MS2101 a s názvem 

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací 
 

Uznané náklady projektu 

stav po Žádosti o přesun v rozpočtu projektu NCIP VaVaI č. 1 (v Kč) 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 CELKEM 

Platy 7 296 000 7 296 000 25 557 000 26 755 000 27 290 000 27 836 000 28 393 000 150 423 000 

Ostatní osobní náklady 72 000 72 000 514 000 524 000 535 000 546 000 556 000 2 819 000 

Pojistné 2 490 000 2 490 000 8 812 000 9 220 000 9 405 000 9 593 000 9 784 000 51 794 000 

FKSP 146 000 146 000 511 000 535 000 546 000 557 000 568 000 3 009 000 

Ostatní běžné výdaje 481 386 000 489 976 000 455 842 000 452 863 000 451 862 000 450 715 000 449 672 000 3 232 316 000 

Investice 8 530 000 0 8 710 000 10 050 000 10 350 000 10 663 000 10 990 000 59 293 000 

CELKEM 499 920 000 499 980 000 499 946 000 499 947 000 499 988 000 499 910 000 499 963 000 3 499 654 000 

 

 


