
Ministerstvo školství mládeže a  tělovýchovy
č.j. M SM T'2899/2018-1 LTAUSA17095

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE
č.j. M SM T-16988/2017-1 

podprogramu „INTER-ACTION" (LTAUSA), programu INTER-EXCELLENCE

s názvem „  Studium relativistických akrečních toků na základě teorie a pozorování"
a identifikačním kódem „LTAUSA17095"

uvnt strany:

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
se sídlem Karmelitská 529/5,118 12 PRAHA 1 -  Maiá Strana,
zastoupené RNDr. Janou Bystřičkou, pověřenou zastupováním vedoucího oddělení řízení 
mezinárodních programů VaVal 
(dále jen „poskytovatel"),

na straně jedné

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
IČO: 67985815
se sídlem: Fricova 298, 251 65 Ondřejov 
číslo účtu:
zastoupená: prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem 
(dále jen „příjemce ")

na straně druhé

uzavírají

v souladu s ustanovením článku 19 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ve 
výzkumu a vývoji č.j. MSMT- 16988/2017-1 v rámci podprogramu „INTER-ACTION" (LTAUSA), 
programu INTER-EXCELLENCE s identifikačním kódem LTAUSA17095 (dále jen „smlouva o 
poskytnutí účelové podpory"), uzavřené podle ustanovení § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly následovně:
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DO DATEK č. 1

KE sMLouvĚ o PoSKYTNuTí úČELovÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU vÝzKuMu A vÝvoJE
čJ.nnsnnT-16988/2017-1

podprogramu „lNTER-ACTION“ (LTAUSA), programu INTER-EXCELLENCE

S názvem „ Studium relativistických akrečních toků na základě teorie a pozorování“
a identifikačním kódem „LTAUSA17095"

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
Se Sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 - Malá Strana,
Zastoupené RNDr. Janou Bystřickou, pověřenou zastupováním vedoucího oddělení řízení
mezinárodních programů VaVaI
(dále jen „poskytovate|"),

na Stranějedné

Astronomický ústav AV ČR, v.v.í
právní forma: veřejná výzkumná instituce
ıčoz 67985815
Se Sídlem: Fríčova 298, 251 65 Ondřejov
číslo účtu:
zastoupená: prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem
(dále jen „příjemce ")

na Straně druhé

uzavírají

v souladu S ustanovením Článku 19 Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ve
výzkumu a vývoji č.j. MSMT- 16988/2017-1 vrámci podprogramu „INTER-ACI'ION" (LTAUSA),
programu lNTER-EXCELLENCE S identifikačním kódem LTAUSA17095 (dále jen „Smlouva o
poskytnutí účelové podpory"), uzavřené podle ustanovení § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o Změně některých
Souvisejících Zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve Znění
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory.

Výše uvedené smluvní Strany Se dohodly následovně:
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1. Stávající znění Článku 6 smlouvy o poskytnutí podpory se nahrazuje novým zněním
Článku 6 takto:

„Článek 6

1. Příjemce je povinen vracet zpět nevyčerpané finanční prostředky na:

a) výdajový účet ministerstva č. pokud příjemce vrací
nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace 
poskytnuta,

b) účet cizích prostředků ministerstva č. , pokud příjemce
vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem.

2. Příjemce je v případě vracení finančních prostředků povinen plně dodržet íhúty, ve 
kterých musí být finanční prostředky vráceny, a to:

a) do 15. prosince běžného roku řešení projektu, na který byla podpora
poskytnuta, když Je předem zcela zřejmé, že do data ukončení řešení projektu
dojde k nedočerpání podpory ve významné výši, tj. více než 5 000,- Kč,

b) v roce ukončení řešení Projektu nejpozdějí 15 kalendářních dnů před datem 
podle článku 3 odst. 3, když je předem zcela zřejmé, že dojde k nedočerpání 
podpory ve významné výši, tj. více než 5 000,- Kč., podle odst. 1 písm. a) tohoto 
článku,

c) do 30 dnů od oznámení o odstoupení od Projektu uvedeného v Příloze I.

3. Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících 
s poskytnutou podporou avízem poskytovatele, a to  v digitální písemné^ podobě 
nebo na e-maílovou adresu aviza@msmt.cz a rovněž je povinen Informovat ve stejné 
lhůtě o té to  skutečnosti oddělení řízení mezinárodních programů VaVal digitální 
písemnou formou. Poskytovatel musí avízo obdržet nejpozději v den připsání vratký 
na účet.

4. Příjemce je povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem podle § 75 zákona č. 
218/2000 Sb. a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

5. Souhrnné vyúčtování podpory a celkových uznaných nákladů Projektu, které je také 
součástí průběžné zprávy podle odst. 6 Přílohy III, příjemce předkládá za jednotlivé 
kalendářní roky vždy do 30. ledna následujícího kalendářního roku, souhrnné 
vyúčtování uznaných nákladů Projektu, které je součástí závěrečné zprávy podle 
odst. 6 Přílohy lil, příjemce předkládá do 30 kalendářních dnů po ukončení Projektu. 
V případě ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v článku 3 odst. 3 této

 ̂ Form ou dato vé  zprávy
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1. Stávající znění Článku 6 Smlouvy o poskytnutí podpory se nahrazuje novým zněním
Článku 6 takto:

„Článek 6

1. Příjemce je povinen vracet zpět nevyčerpané finanční prostředky na:

a) výdajový účet ministerstva č. pokud příjemce vraci
nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace
poskytnuta,

b) účet cizích prostředků ministerstva Č. , pokud příjemce
vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se Státním
rozpočtem.

2. Příjemce je v případě vracení finančních prostředků povinen plně dodržet lhůty, ve
kterých musí být finanční prostředky vráceny, a to:

a) do 15. prosince běžného roku řešení projektu, na kteřý byla podpora
poskytnuta, když je předem Zcela Zřejmě, že do data ukončení řešení projektu
dojde k nedočerpání podpory ve významné výši, tj. více než 5 000,- Kč,

b) vroce ukončení řešení Projektu nejpozději 15 kalendářních dnů před datem
podle článku 3 odst. 3, když je předem Zcela zřejmé, že dojde k nedočerpání
podpory ve významné výši, tj. více než 5 000,- Kč., podle odst. 1 písm. a) tohoto
článku,

c) do 30 dnů od oznámení o odstoupení od Projektu uvedeného v Příloze I.

3. Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků Souvisejicích
sposkytnutou podporou avízem poskytovatele, a to v digitálnípísemné1 podobě
nebo na e-mailovou adresu aviza@msmt.cz a rovněž je povinen informovat ve Stejne
lhůtě o této Skutečnosti oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI digitálnı
písemnou formou. Poskytovatel musí avízo Obdržet nejpozději v den připsání vratky
na účet.

4. Příjemce je povinen vypořádat dotaci se Státním rozpočtem podle § 75 zákona č.
218/2000 Sb. a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
vztahů se Státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání), ve Znění pozdějších předpisů.

5. Souhrnné vyúčtování podpory a celkových uznanych nákladů Projektu, které je také
součástí průběžné zprávy podle odst. 6 Přílohy III, příjemce předkládá Za jednotlivé
kalendářní roky vždy do 30. ledna následujícího kalendářního roku, Souhrnné
vyúčtování uznaných nákladů Projektu, které je Součástí závěrečné Zprávy podle
Odst. 6 Přílohy Ill, příjemce předkládá do 30 kalendářních dnů po ukončení Projektu.
V případě ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v článku 3 odst. 3 této

1 Formou datové Zprávy

mailto:aviza@msmt.cz
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smlouvy příjemce předloží poskytovateli souhrnné vyúčtování uznaných nákladů 
nejpozdějí do 60 kalendářních dnů po tom to mimořádném ukončení řešení 
Projektu."

2. V Příloze III ke smlouvě o poskytnutí podpory se stávající znění odstavce 7 nahrazuje 
novým zněním odstavce 7 takto:

„7) Příjemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle 
pokynů poskytovatele, a předkládá je poskytovateli pouze v digitální podobě jako 
datovou zprávu do datové schránky poskytovatele s ID vidaawt."

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží poskytovatel 
a jeden příjemce.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho 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 (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako 
správný jej podepisují.

Za poskytovatele:

V  Praze dne g  ̂ .p?- 21-']

Razítko a podpis:

Za příjemce:

t^ N D r. Jana B ys třic i^  p ^ě řená  zastupováním 
vedoucího oddělení řízení mezinárodních programů VaVal

V dne 3 1 -01- 2018

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 
ředitel
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smlouvy příjemce předloží poskytovateli souhrnné vyúčtování uznaných nákladů 
nejpozdějí do 60 kalendářních dnů po tom to mimořádném ukončení řešení 
Projektu."

2. V Příloze III ke smlouvě o poskytnutí podpory se stávající znění odstavce 7 nahrazuje 
novým zněním odstavce 7 takto:

„7) Příjemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle 
pokynů poskytovatele, a předkládá je poskytovateli pouze v digitální podobě jako 
datovou zprávu do datové schránky poskytovatele s ID vidaawt."

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží poskytovatel 
a jeden příjemce.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho 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 (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako 
správný jej podepisují.

Za poskytovatele:

V  Praze dne g  ̂ .p?- 21-']

Razítko a podpis:

Za příjemce:

t^ N D r. Jana B ys třic i^  p ^ě řená  zastupováním 
vedoucího oddělení řízení mezinárodních programů VaVal

V dne 3 1 -01- 2018

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 
ředitel
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smlouvy příjemce předloží poskytovateli Souhrnné vyúčtování uznaných nákladů
nejpozději do 60 kalendářních dnů po tomto mimořádném ukončení řešení
Projektu."

2. VPříIOZe III ke Smlouvě o poskytnutí podpory se Stávající znění Odstavce 7 nahrazuje
novým zněním odstavce 7 takto:

„7) Příjemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle
pokynů poskytovatele, a předkládá je poskytovateli pouze v digitální podobě jako
datovou zprávu do datové schránky poskytovatele s ID vidaawt."

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech Stejnopisech, Z nichž dvě obdrží poskytovatel
a jeden příjemce.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
aúčinnosti dnem jeho zveřejnění vregistru Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto Smluv a o registru
smluv, ve Znění pozdějších předpisů (Zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměíy a jako
Správnýjej podepisují.

Za poskytovatele:
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vedoucího Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
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