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DODATEK č. 2/2018 

ke smlouvě o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje  

č.: MSMT-19632/2015 

  

programu „Národní program udržitelnosti I“ – NPU I (LO) 

(dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“) 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá Strana 

IČ: 00022985 

zastoupená Ing. Janou Říhovou, ředitelkou odboru podpory vysokých škol a výzkumu 

(dále jen „poskytovatel”) na straně jedné  

a 

Západočeská univerzita v Plzni  

se sídlem Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň 

IČ: 49777513 

zastoupená doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem., rektorem 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

uzavírají 

v souladu s čl. 20 smlouvy o poskytnutí podpory tento Dodatek, kterým se upřesňují 

a mění některá ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory: 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1) Smluvní strany se na základě nabytí účinnosti vyhlášky č. 435/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání) dohodly na těchto změnách smlouvy o poskytnutí podpory: 

a) V článku 4 odst. 4 písm. b) se zrušuje bod i. Následující body ii. a iii. se přečíslují 

na body i. a ii. 

b) Dosavadní text článku 4 odst. 6 se nahrazuje tímto zněním: 

Příjemce je povinen v termínu, způsobem a podle vzorů stanovených vyhláškou 

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, předložit poskytovateli podklady pro finanční vypořádání podpory 

a případnou vratku převést na účet cizích prostředků poskytovatele. Tato povinnost příjemce 

se vztahuje i na zajištění podkladů pro finanční vypořádání podpory u příp. dalších účastníků 

projektu. 

2) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory ve znění pozdějších Dodatků 

zůstávají nedotčena. 
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly 

a s jeho obsahem a zněním souhlasí. 

2) Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

4) V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 

povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu 

veřejné správy https://smlouvy.gov.cz poskytovatel. 

 

 

Podpisy smluvních stran 

 

 

Za poskytovatele 

v Praze dne: …… 

 

  Ing. Jana Říhová 

  ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu 

 

Za příjemce  

v Plzni dne: ……… 

……………… 

…………………… 

  doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 

 rektor 
 
 

 


