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TENTO  DODATEK  Č. I (dále  jen,,Dodatek")  KE  SMLOUVĚ  O DÍLO,  uzavřené  dne 21. 6. 2022,

vedené  v Centrální  evidenci  smluv  pod  evidenčním  číslem:  220104  (dále  jen  ,,Smlouva"),  je uzavřen

ve smyslu  ustanovení  q 2586  a násl. zákona  č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,  ve zněnf  pozdějších

předpisů  (dále  jen,,Oběanský  zákoník"),

MEZI

Ceskou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí

sídlo:  Vršovická  1442/65,  100  lO Praha  10

zastoupenou:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

Ing.  Janem  Křížem,  náměstkem  pro  řízení  sekce  ekonomiky  životního

prostředí

00164801

CNB  Praha  l

7628001/0710

DÁI,E  JEN,,Objednatel"

NA  STRANE  JEDNE,

Ing.  Rut  mzkovou

sídlo:

ICO:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

Makotřasy  113,  273 54 Lidice

67299661  (není  plátce  DPH)

Raiffeisenbank  a.s. Praha

9303458001/5500

DALE  JEN,,Zhotovitel"

NA  STRANĚ  DRťJHÉ,

OBJEDNATEL  A  ZHOTOVITEL  SPOLEČNĚ  JEN,,Smluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVE,,Smluvní  strana".

PŘEDMĚT  DODATKU

Smluvní  strany  uzavřely  dne 21. 6. 2022  výše  identifikovanou  Smlouvu.  Zhotovitel  zahájil  plnění

v souladu  se Smlouvou.

1.2  V  rámci  jednání  Smluvních  stran  u  příležitosti  dílčí  akceptace  plnění  dle  Smlouvy

aharmonogramu  v Příloze  č. 1 Smlouvy  bylo  dohodnuto,  že je nutné  provést  částečnou

modifikaci  Díla  dle Smlouvy.

Smluvní  strany  se tak  dohodly  na změnách  Smlouvy,  jak  jsou  popsány  níže  v tomto  Dodatku

v souladu  s čl. 9 odst.  9.3 Smlouvy.
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ZMĚNY  SMLOUVY

Smluvní  strany  se dohodly,  že se účiru'iostí  tohoto  Dodatku  mění  znění  odst.  1.1 v čl. 1 Smlouvy

a nově  zní  následovně:

,,1.1  Předmětem  Smlouvy  je  povinnost  Zhotovitele  provést  dílo  spočívající  v poradenství

a odborném  zpracování  podkladových  materžálů  k aktualizaci  ,,Koncepce  výzkumu

a vývoje  v oblasti  životního  prostředí  na  léta  2016  až 2025  s výhledem  do roku  2030"

(dále  jen,,Koncepce':)  v následující  struktuře.'

Úvod;

Tematické  zaměření  Koncepce;

Strategický  rámec  Koncepce;

Celkový  cíl  Koncepce;

Podoblasti  a  jejich  naplňování,'

Výzkumné  potřeby  resortu  životního  prostředí;

Výzkumné  organizace  v resortu  životního  prostředí,  potenciální  zadavatelé

a uživatelé  výsledků  výzkumu  v oblasti  životního  prosh'edí,'

Analýza  současného  stavu  podpory  výzkumu  v oblasti  životního  prostředí,'

SWOT  analýza;

Návaznost  Koncepce  výzkumu  na NP  VaVaI  21+,  RIS3,  operační  programy

a dalM typy podpor  -  podíl  na zabezpečeníjefich cílů;

11.  Zabezpečení  realizace  Koncepce  (Oblast  řízení,  organizace  a  koordinace;

Ůčelová  podpora;  Institucionální  podpora,'  Využití  výsledků  VaVaI  v praxi;

Mezinárodní  spolupráce  v oblasti  Koncepce),'

12.  Morální  a etické  problémy;

13 , Kontrola  a hodnocení  realizace  Koncepce;

14 . Postup  přípravy  Koncepce;

15 . Přílohy.

Předmětem  této  Smlouvy  je  dále  povžwost  Zhotovitele  provést  dílo  spočívající

Ve ZpraCOVánÍ:

návrhu  podkladového  materžálu  pro  přípravu  programu  účelové  podpory  VaVaI

Prostředí  pro  život  II,  včetně  zdůvodnění;  a

návrhů  a doporučení  k úpravě  pravidelného  hodnocení  resortních  výzkumných

orgarúzací  dle  Metodiky  1 7+.

Vše  výše  uvedené  dle  požadavků  Objednatele  stanovených  dále  vtéto  Smlouvě

(dále  jen,,Dflo':),  a to řádně,  bez  vad  a nedodělků."
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Smluvnf  strany  se dále  dohodly,  že se účinností  tohoto  Dodatíai  měnf  znění  Přílohy  č. I SmIouvy

a nově  zní  následovně:

,,Příloha  č. 1:  Harmonogram  plnění

Fáze Činnosti
Maximábď

hodinová

dotace

Ternín

1. ETAPA

a Analýza  současného  stavu  podpory

výzkumu  v oblasti  životního  prostředí

a Tematické  zaměření  Koncepce

a Celkový  cíl  Koncepce

a Podoblasti  a  jejich  naplňovánf

140 do 30. 6. 2022

2. ETAPA

* Návaznost  Koncepce  výzkumu  na  NP  VaVaI

21  +, RIS3,  operačrí  programy  a další  typy

podpor  -  podíl  na  zabezpečení  jejich  cílů

* SWOT  analýza

140 do 30. 6. 2022

3. ETAPA

a Výzkumné  potřeby  resortu  životního

prostředí

* Výzkumné  organizace  v resortu  životního

prostředí,  potenciálrí  zadavatelé  a uživatelé

výsledků  výzkumu  v oblastí  životního

prostředí

a Zabezpečenf  realizace  Koncepce

a Morální  a etické  problémy

* Kontrola  a hodnocení  realizace  Koncepce

* Postup  přípravy  Koncepce

a Kompletace  Koncepce  a sovtvisejících

dokumentů  (předkládací  zpráva)

a Vypořádání  připomínek

I

60 do 15.  9. 2022

4.ETAPA

a Náwh  podkladového  materiálu

pro  přípravu  programu  účelové  podpory

VaVaI  Prostředí  pro  život  II,  včetně

zdůvodnění

IOO do  30. 9. 2022

5. ETAPA

a Náwhy  a doporučení  k úpravě  pravidelného

hodnoceníresortních  výzkumných  organizací

dle  Metodiky  1 7+

60 do  31. 10.  2022  "

Ostatní  ustanovení  Smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  zůstávají  v platnosti  v původním  znění.
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ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

Tento  Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účinnosti  dnem

jeho  uveřejnění  v Informačním  systému  Registru  smluv  (dále  jen ,,ISRS"),  za podmínek

stanovených  zejména  zákonem  č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých

smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  siriluv  (zákon  o registru  smluv),  ve zneru

pozdějších  předpisů.  Uveřejnění  Dodatku  v ISRS  provede  Objednatel.

Tento  Dodatek  bude uzavřen  v listiru'ié  nebo elektronické  podobě.  Je-li  Dodatek  uzavřen

v listinné  podobě,  je  vyhotoven  ve 4 stejnopisech,  z nichž  každý  bude  považován  za prvopis,

a podepsán  vlastnoiučně  oběma  Smluvními  stranami,  přičemž  každá  Smluvní  strana  obdrží

2 stejnopisy  Dodatku.  Je-li  Dodatek  uzavřen  v elektronické  podobě,  pak  je  vyhotoven  v podobě

jediného  elektronického  originálu  podepsaného  pomocí  uznávaných  elektronických  podpisů  osob

oprávněných  jednat  za Smluvnf  strany.

3.3  Smluvnf  strany  prohlašují,  že tento  Dodatek  vyjadřuje  jejich  svobodnou,  vážnou,  určitou

a srozumitelnou  vůli  prostou  omylu.  Sinluvní  strany  si Dodatek  přečetly,  s jeho  obsahem

souhlasí,  což  stvrzují  vlastnoručními  podpisy.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

V Praze,  dne
13.a9,  2Í:J22

V  Praze,  dne
0 9 .[19, 2022

Česká  repub  iÚ - Ministerstvo  životního

prostředí

Ing.  Rut  Bízková

Ing.  Jan Kříž

náměstek  pro  řízenď sekce  ekonomiky

životního  prostředí
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