
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem k projektu OP 

VVV ELIXIR-CZ: Budování kapacit, uzavřené dne 20. 7. 2016 

 

Smluvní strany 

Masarykova univerzita se sídlem: Žerotínovo nám.617/ 9, 601 77 Brno  

zastoupená: doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D.  

IČ: 00216224, bankovní spojení: (dále jen „Příjemce“)  

a  

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice  

Zastoupené: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc.  

IČ: 60077344 Bankovní spojení:    (dále jen „Partner“) 

a  

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem: Průmyslová 595, 252 50 Vestec  

zastoupený: doc. RNDr. Janou Pěknicovou, CSc.  

IČ: 86652036  

Bankovní spojení   (dále jen „Partner“)  

a  

CESNET, z.s.p.o. se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6  

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848  

zastoupené Ing. Janem Gruntorádem, CSc. 

IČ: 63839172, DIČ: CZ63839172  

Bankovní spojení: (dále jen „Partner“)  

a  

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  

zastoupený: Ing. Jiřím Haškem, CSc.  

IČ: 61388971  

Bankovní spojení:   (dále jen „Partner“)  

a  

 



 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6  

zastoupená: prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc.  

IČ: 60461373  

Bankovní spojení (dále jen „Partner“)  

 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o partnerství (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Smlouva se Dodatkem č. 1 mění takto: 

Článek IV Financování projektu, odst. 6 se doplňuje následovně: 

V případě kumulace zálohových plateb na účtu partnera a nečerpání nákladů projektu u téhož partnera 

a zároveň nedostatečně vysokých prostředcích na účtu Příjemce k zaslání zálohy ostatním partnerům 

může Příjemce daného partnera požádat o vrácení části záloh a zaslat je dalším partnerům.  

Článek IV Financování projektu se doplňuje o nový odstavec: 

7. Nepřímé náklady  

Pokud má partner v příloze č. 1 Smlouvy specifikováno procento nepřímých nákladů, jsou mu ze strany 

Příjemce v jednotlivých zálohových platbách zohledněny i nepřímé náklady, a to ve shodě 

s Rozhodnutím ve výši 8,75 % z celkových plánovaných přímých nákladů za dané období po odečtení 

investičních nákladů. Příjemce čerpá nepřímé náklady ze svého rozpočtu rovnoměrně po celou dobu 

projektu.  

Vyúčtování nepřímých nákladů dle skutečného čerpání přímých nákladů a dle procenta nepřímých 

nákladů uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy (počítáno z celkových přímých nákladů) probíhá po 3., 6., 

7. monitorovacím období a v okamžiku uzavření projektu (schválení posledního vyúčtování).   

V případě nedostatečné výše disponibilních prostředků od MŠMT nemusí Příjemce poskytnout zálohu 

ani vyúčtování na nepřímé náklady v požadované výši.  

Partneři jsou si vědomi, že výše čerpání přímých nákladů jedním partnerem může ovlivnit výši 

disponibilních nepřímých nákladů i pro ostatní partnery. V případě, že toto nečerpání přímých nákladů 

není Řídícím orgánem penalizováno nebo není výsledkem penalizace za konkrétní pochybení 

konkrétního partnera, odpovědnost za tuto skutečnost nese odchylně od článku V, odst. 3) celé 

konsorcium. V případě, že jde o důsledek aktivity partnera, která je Řídícím orgánem penalizována, pak 

důsledky, včetně povinnosti nahradit škodu, nese partner, jehož činnost byla Řídícím orgánem 

penalizována. 

 

V souladu s článkem 9, odst. 8 jsou přílohy 1 a 2 Smlouvy aktualizovány a nahrazeny následujícími 

přílohami: 

Příloha č. 1: Přehled způsobilých nákladů jednotlivých partnerů Projektu 



 

 

Příloha č. 2: Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každého Partnera 

 

Vzhledem k vydání Rozhodnutí ze strany Řídícího orgánu je doplněno znění přílohy č. 5: Rozhodnutí 

o poskytnutí podpory 

 

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Zveřejnění zajistí 

Příjemce v zákonné lhůtě. 

 

 

Masarykova univerzita                                                           

  

 

  

V Brně dne                                                  doc. PhDr. Mikuláš Bek – rektor                

  

 

  

  

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  

  

  

  

V Českých Budějovicích dne         prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. – ředitel  

  

  

 

  



 

 

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.  

  

  

  

Ve Vestci dne                           doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. - ředitelka  

  

 

CESNET, z.s.p.o.  

  

  

  

V Praze dne                       Ing. Jan Gruntorád, CSc. - ředitel   

 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  

  

  

  

V Praze dne                    Ing. Jiří Hašek, CSc. - ředitel  

  

  

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  

  

  

  

V Praze dne                prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - rektor  




