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DODATEK Č. 3 

 

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory ze dne 5. 3. 2020 (č. j.: MSMT-
33353/2019-39), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2020, č. j.: MSMT-

41752/2020, a dodatku č. 2 ze dne 29.11.2021, č. j.: MSMT-28871/2021-2 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem  

e-Infrastruktura CZ 

(dále jen „Smlouva“) 

č. j.: MSMT-331/2022 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., náměstkyní pro řízení sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
IČO: 63839172 
právní forma: zájmové sdružení právnických osob  
se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené: prof. Ing. Miroslavem Tůmou, CSc., předsedou představenstva a  

Mgr. Františkem Potužníkem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Příjemce“)  
(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2, 3 a 7 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, (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), zákona č. 
218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“) a podpůrně, ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, na žádost Příjemce ze dne 14. února 2022, doručené Poskytovali pod 
identifikačním kódem (PID) MSMTCXAYGN tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě: 

 

I. 

(1) Smluvní strany se dohodly, že celkové uznané náklady Projektu a dotace MŠMT se zvyšují o částku 
38 900 tis. Kč, a to konkrétně v položce „Provozní náklady“ v roce 2022 u dalšího účastníka projektu 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve výši 36 000 tis Kč a CESNET z.s.p.o. ve výši 
2 900 tis. Kč. 
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(2) V článku 2 Smlouvy odstavec 1 zní: „1. Celková výše uznaných nákladů Projektu je 
1 210 880 000,- Kč (slovy jedna miliarda dvěstědeset milionů osm set osmdesát tisíc korun 
českých).“. 

(3) V článku 2 odst. 2 Smlouvy věta druhá zní: Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace přidělenou 
na celé období řešení Projektu na 1 210 880 000,- Kč (slovy jedna miliarda dvěstědeset milionů 
osm set osmdesát tisíc korun českých).“. 

(4) Ostatní ustanovení a části Smlouvy zůstávají beze změny.  

(5) Nové znění Přílohy II, které v plném rozsahu zrušuje a nahrazuje znění dosavadní Přílohy II, 
je Přílohou tohoto Dodatku.  

 

II. 

(1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem svého zveřejnění v registru smluv podle 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 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

(3) Poskytovatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. 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. 

 

Za Poskytovatele:                 Za Příjemce: 

 

 

 

 

 

 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.   prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.  
náměstkyně pro řízení sekce vysokého předseda představenstva 
školství, vědy a výzkumu 
 
 
 
 
       Mgr. František Potužník 
 místopředseda představenstva 
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