
Deloitte Advisory s.r.o. 
IČO: 27582167, se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 113225, zastoupená Luďkem 
Hanáčkem na základě plné moci 
(dále jen „Deloitte") 
a 
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
IČO: 68081731, DIČ: CZ68081731 , se. sídlem Brno, Královopolská 147, PSČ 612 64, Česká republika, 
zastoupená Ing. Ilonou Mullerovou, DrSc., ředitelkou 
(dále jen „Klient") 

Se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smluvnímu dopisu o poskytování služeb 
(dále jen „Dodatek") v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"), který smluvní strany podepsaly dne 4. 4. 2017 (dále jen „Smluvní dopis"). 

Společnost Deloitte a Klient jsou společně označováni jako „Strany". 

Článek 1 
Předmět dodatku 

1.1 Článek 3 se doplňuje o odst. 3.4 tohoto znění: 

3.4 Společnost Deloitte poskytne Klientovi na základě této Smlouvy Služby, které spočívají 
v asistenci s přípravou a podáním žádosti o dotace pro projekt v rámci 1. veřejné soutěže 
programu Národní centra kompetence 1, vyhlášené Technologickou agenturou ČR, 
specifikované níže: 

• analýza a posouzení dotačního programu a projektu, 
• konzultace k podmínkám a pravidlům dotačního programu, 
• konzultace k přípravě žádosti o dotaci, 
• vypracování žádosti o dotaci nebo částí žádosti o dotaci, 
• konzultace a asistence k projektu, 
• daňové, právní a účetní poradenství související s dotačním projektem v případě 

potřeby. 

Jednotlivé služby budou poskytovány v součinnosti s Klientem a zadávány průběžně 
dle výsledků a závěrů jednotlivých dílčích služeb. 

Článek2 
Závěrečná ujednání 

2.1 Všechna ostatní ujednání Smluvního dopisu zůstávají beze změny. 
2.2 Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních. Obě strany obdrží po jednom vyhotovení. 
2.3 Strany si Dodatek přečetly a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 
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