
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-33726/2021-2 
Identifikační kód Projektu: LM2018141 

1 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines 

 (dále jen „Smlouva“) 

č. j.: MSMT-33353/2019-1 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající: PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO: 68378271 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
číslo účtu:  
zastoupení: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
(dále jen „Příjemce“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

se dohodly, že 

 

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem 
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines (dále jen „Smlouva“), č. j.: MSMT-33353/2019-1, 
uzavřená dne 14.04.2020 a zveřejněná dne 21.04.2020, se touto Dohodou ukončuje ke dni 31.12.2021. 
Tento den se zároveň považuje za den ukončení řešení Projektu. 

 

(1) Smlouva se ukončuje na žádost Příjemce ze dne 16.11.2021 podanou ve smyslu článku 11, 
odstavec 1 Smlouvy. Důvodem ukončení Smlouvy je plánované převzetí provozu výzkumné 
infrastruktury ELI Beamlines konsorciem ELI ERIC založeným prováděcím rozhodnutím Komise 
(EU) 2021/960 ze dne 30. dubna 2021, kterým se zřizuje evropská výzkumná infrastruktura ELI 
ERIC (oznámeno pod číslem K(2021) 2923).  

(2) V souladu s ustanovením článku 5, odstavec 4 Smlouvy je Příjemce povinen odvést případnou 
nevyčerpanou část poskytnuté dotace Poskytovateli do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
řešení Projektu.  
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(3) Konečné vyhodnocení Projektu z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné 
zprávy o řešení Projektu, jejíž součástí je i souhrnný výkaz výdajů Projektu. Závěrečnou zprávu ve 
struktuře závazného formuláře vydaného Poskytovatelem je Příjemce povinen předložit 
Poskytovateli do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu.  

(4) Dohoda o ukončení Smlouvy je uzavřena v elektronické podobě, podepsána digitálními podpisy 
zástupců smluvních stran. 

(5) Uveřejnění Dohody o ukončení Smlouvy a souvisejících metadat v registru smluv zajistí 
Poskytovatel.   

 

Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.    RNDr. Michael Prouza, Ph.D.  
náměstek pro řízení sekce vysokého  ředitel 
školství, vědy a výzkumu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  


