
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při řešení projektu 
výzkumu 16-31156A a poskytnutí části účelových prostředků 

ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor 
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 
Bankovní spojení:  
(dále jen "příjemce") 
na straně jedné, 

a 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Se sídlem: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: MU Dr. Václav Šimánek,Ph.D., ředitel 
IČ:00669806 DIČ:CZ00669806 
Bankovní spojení:  
(dále jen "další účastník") 
na straně druhé, 

(společně dále též ,.smluvní strany") 

uzavřely tento 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při řešení projektu výzkumu 16-31156A a poskytnutí části 
účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 

(dále jen "Dodatek"). 

I. 

Smluvní strany ujednávají, že v návaznosti na změny provedené ve Smlouvě o poskytnutí účelové 
podpory na řešení projektu v čl. IX odstavců 3 - 7 nahrazují obsah ujednání bodu 4. S. čl. IV. 
Smlouvy o spolupráci při řešení projektu ve znění 

"- vrátit příjemci finanční prostředky, které nebyly dočerpány do konce příslušného kalendářního 
roku, na účet příjemce č.  nejpozději do 15. 
Jedna příslušného kalendářního roku," 

tímto novým ujednáním: 

jestliže nebudou dalším účastníkem vyčerpány všechny finanční prostředky poskytnuté 
mu na příslušný rok, je další účastník povinen o této skutečnosti informovat příjemce. 
Finanční prostředky, které nebyly dalším účastníkem vyčerpány do konce kalendářního 
roku (nejedná-li se o poslední rok řešení projektu), je další účastník oprávněn (pokud 
nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků oprávněnými subjekty- viz§ 26 
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o veřejných vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů) použít v dalších letech ř·ešení projektu v souladu se schváleným 
Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem. 
Změny účelu čerpání nespotř·ebovaných finančních prostředků jsou možné v rozsahu 
vymezeném Zadávací dokumentací Veřejné soutěže. Současně je nutné dodržet všechny 
limity stanovené Zadávací dokumentací Veřejné soutěže na daný kalendářní rok. Pokud 



další účastník nebude chtít využít svého oprávnění využít nevyčerpané finanční 

prostředky v dalších letech řešení projektu, bezodkladně o tom informuje příjemce a 
nevyčerpané finanční prostředky vrátí dle pokynů příjemce. Po skončení projektu je další 
učastník povinen vrátit všechny nevyčerpané finanční prostředky z projektu příjemci dle 
jeho pokynů. · 

II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny 
pro příjemce (z toho jeden pro řešitele), dva pro dalšího účastníka (z toho jeden pro spoluřešitele) 
a jeden pro poskytovatele. Každý stejnopis má platnost originálu a je součástí smlouvy o řešení 
části projektu. 

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo 
platnosti kterékoliv jeho části. 

3. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). 

4. Příjemce je povinným subjektem dle ustanovení§ 2 odst. 1 zákona o registru smluv a v souladu 
s tímto zvláštním právním předpisem mu vzniká povinnost uveřejnit tento dodatek v registru 
smluv. V případě, že se povinnost uveřejnit tento dodatek dle zákona o registru smluv vztahuje na 
obě smluvní strany, dohodly se tyto, že uveřejnění provede příjemce. Další účastník poskytne 
příjemci veškerou nezbytnou součinnost při uveřejnění dodatku v registru smluv. Tím není 
dotčeno právo dalšího účastníka uveřejnit tento dodatek, pokud tento nebyl uveřejněn příjemcem 
v souladu se zákonem o registru smluv. 

S. Tento dodatek se po jeho účinnosti stává nedílnou součástí smlouvy o řešení části projektu. 

6. Ostatní ujednání smlouvy o řešení části projektu zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a 
s tímto souhlasí. 

Na důkaz toho připojují smluvní strany svoje podpisy. 

Přílohy: 
-Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 16-31156A panelu 
č. 08 

Za dalšího účastníka dne: 
4.7. 2018 
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešeni pr~jektu č.16-31156A ....... 
v 08 panelu c. 

 
eská republika- Ministerstvo zdravotnictvi 
se sídlem Palackého nám. 375/4, 128 Ol Praha 2 
IČO: 00024341 
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví 
(dále jen "Poskytovatel") 

a 

2. Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc 
IČO: 61989592 
Zastoupený(á): . 7l'f/..(7--t:.{-f~rP.f.{(!f.'{F.!(.. .. ~(.1.1~(..Lf.'~(/,.,(::.~./.Z1.·?.:.t.!.?:!~~~-r W 
Zapsaný: .... .... . ..... ..... .. ... .. .... .. . .. ..... ... . . ....... .. . .............. .... . .. ........ ..... . ............ .. .... ....... . 
č. účtu: 1
(dále jen "Příjemce") 

uzavřely tento 
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oodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešeni projektu č. 16-31156A 
panelu č. 08 

(dále jen "Dodatek") 

I. 

I. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu reg. č. 16-
3ll56A panelu č. 08 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení projektu: 
Název projektu: Využití proteomiky, imunohistochemie a nových experimentálnich metod pro typizaci amyloidu 
Registrační číslo projektu: l6-31156A 
Odpovědný řešitel projektu:  rodné číslo: (dále jen "Řešitel") 

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci 
Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje. 

II. 

1. Smluvní strany tímto mění nfže uvedená ustanovení Smlouvy následovně: 

2. V článku IX. Smlouvy - Evidence a vypořádáni poskytnuté podpory text odstavců č. 3 - 7 nově zni: 

"3. Přfjemce je povinen uchovávat doklady o projektu financovaném z účelové podpory po dobu nejméně deseti let od 
ukončení účinnosti této Smlouvy. · 
4. Příjemce je povinen za každý kalendářní rok řešení projektu předložit na základě zíčetní evidence vyúčtováni 
Účelových prostředků vynaložených na rešenf tohoto projektu k datu stanovenému Poskytovatelem. Současně předlož[ 
vyúčtování uznaných nákladů projektu s uvedením všech zdrojzijejich kryti. Uznané náklady na fe!enl projektzi 
výzkumu a vývoje jsou definovány Zákonem, Zadávacl dokumentací a touto Smlouvou. 
5. Skonči-li účtování v oddělené analylické evidenci vedené k danému Projektu v daném kalendářnfm roce (a nejedná 
se o poslednl rok řešeni Projektu) přebytkem, tj. nebudou vyčerpány všechny prostředky poskytnuté Příjemci nebo 
dalšímu účastníkovi na příslušný rok, je Příjemce povinen o této skutečnosti informovat Poskytovatele. 
Nespotřebované prostředky z daného kalendářniho roku (pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených 
prostředkzi oprávněnými subjekty- viz§ 26 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 
pozdějších předpis zl a § 18 zákona č. lil I 1998 Sb., o vysokých školách, ve zněnl pozdějšlch předpisů) mziie Přfjemce 
nebo dalši účastnlk použít v dalších letech lešení Projektu v souladu se schváleným Návrhem proje/au, tedy ke 
stejnému účelu, ke kterému byly schváleny Poskytovatelem. Změny zíčelu čerpání nespotřebovaných prostředkzijsou 
možné v rozsahu vymezeném Zadávacl dokumentacE. Současně je nutné dodržet všechny limity stanovené Zadávací 
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dokumentaci pro daný kalendářní rok. Pokud Přljemce (i za dalšího úďastníka) nebude mít zájem na vyžívání 
nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení Projektu, informuje o tom Poskytovatele a nespotřebované 
prostředky vrátí dle pokymi Poskytovatele. 
6. Po skančení řešeni Projektuje Přljemce (i za dalšfho zíčastnfka) povinen vrátit všechny nespotřebované prostředky 
z Projektu do státního rozpočtu. Podmínky pro finanční vyp01'ádánl poskytnuté účelové podp01y stanovl Poskytovatel 
v souladu s právními předpisy. 
7. Dalšf povinnosti Přljemce týkající se vedeni účetní evidence vyplývají ze Zadávací dokumentace a obecně 
závazných právních předpisů. " 

3. V článku XVI. Smlouvy- Sankce za porušení Smlouvy se mění text odstavce č. 2 a dále se vkládá nový odstavec č. 5, 
současný odstavec č. 5 je nově odst. č. 6: 

Nové zněnf odst. č. 2: 
Pokud Přljemce/další účastnlk poruš[ kteroukoliv ze svých následujících povinností: 
a. povinnost použít Účelové prostředky výlučně ke stanovenému účelu uvedenou v čl. Vll/. odst. I druhá věta této 
Smlouvy, 
b. povinnost uvádět v rámci dílčích zpráv, v rámci závěrečné zprávy nebo jakýchkoliv jiných dokumentů {oznámení, 
žádost[, informaci atd) doručovaných Poskytovateli výlučně pravdivé, úplné a nezkreslené údaje stanovenou v čl. X 
odst. 4 věta první této Smlouvy, 
c. kteroukoliv svou povinnost stanovenou v Zadávacl dokumentaci, 
d povinnost don1čit Poskytovateli řádně a včas pravdivou a úplnou informaci o čerpání přidělených Účelových 
prostředkzi za Přljemcem řešený Projekt v předchozlm kalendář nim roce předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
uyedenou v čl. IX. odst. 4 této Smlouvy 
e. ládné a včas podat Poskytovateli dl/čl zprávu se stanovenými náležitostmi a stanoveným způsobem, 
f řádně a včas podat Poskytovateli závěrečnou zprávu se stanovenými náležitostmi a stanoveným zpusobem, 
g. řádně a včas zpracovat údaje pro lnformačnl systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci a doručit tyto 
údaje Poskytovateli, 
jedná se o porušení podmfnek, za kterých byly příslušné peněžnl prostředky poskytnuty, a tudíž o neoprávněné použití 
peněžnfch prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanoveni§ 3 písm. e) rozpočtových pravidel. V takovém přfpadě 
jde o porušeni rozpočtové kázně dle usl. § 44 rozpočtových pravidel a Přljemceje povinen postupovat v souladu s§ 
44a rozpočtových pravidel. Dále je Poskytovatel oprávněn uložit příjemci za porušení povinnosti uvedené pod plsm. 
a) - d) odst. 2 tohoto článku Smlouvy smluvní pokutu až do výše 1 %z částky uvedené v čl. ll. odst. 2 této Smlouvy, a 
to za každý jednotlivý přfpad porušení povinnosti. 
A za porušení povinnosti uvedené pod písm. e)- g) odst. 2 tohoto článku Smlouvy smluvnl pokutu ve výši 500,- Kč 
(slovy pět set korun českých), a to za každý kalendáPnl den prodlení se splnlnlm dané povinnosti. Smluvní pokutuje 
Příjemce povinen uhradit do 15 dnů ode dne obdržení vytýkacího dopisu a výzvy k úhradě smluvní pokuty 

Odst. č. 5 zní : 
Pokud Příjemce nesplní jakoukoliv svou peněžitou povinnost vyplývající z této Smlouvy nebo Zadávací dokumentace 
(zejména napf. povinnost vrácení nespotřebovaných prostředků) vůči Poskytovateli řádně nebo včas, je povinen 
uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši O, O I % z dlužné částky za každý den prodleni se splněn lm povinnosti a 
rovněž úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

III. 

l. Smluvní strany na základě čl. Vl. odst. 2 a čl. XII. odst. 2 Smlouvy rovněž tímto Dodatkem upřesňuji výši podpory 
poskytované Příjemci Poskytovatelem v rámci Projektu pro rok 2018, a to takto: 

"Pro kalendářnl rok 2018 či nf výše podpory z veřejných prostředkti poskytované Poskytovatelem na řešeni Projektu 
2614 tis. Kč. Rozpis Účelových prostředku pro kalendářnl rok 2018 je uveden v Příloze č. 1, která tvorí součást tohoto 
Dodatku. 
Výše podpory z veřejn)ích prostředků a její rozdělení v kalendářnlm roce 2018 je dále, stejně jako podrobná 
specifikace položek uznaných nákladti a jejich členěni pro uvedený kalendářní rok řešení Projektu, stanovena v d/lčí 
zprávě Příjemce za kalendářní rok 2017, v Rozpisu Účelových prostředků pro kalendáfnf rok 20/8, který tvoN PřElo hu 
č. I a jako takový je součástí tohoto Dodatku, a přfpadně ve Specifikaci změn Účelových prostředkri pro kalendářnf 

\ 
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rok 2018, která, pokud došlo ze strany Poskytovatele k jakýmkoliv změnám týkajícím se Účelových prostředků oproti 
obsahu příslušné dílčí zprávy, tvoří Přílohu č. 2 a jako taková je součástí tohoto Dodatku. 
Vjše pNpadné podpory dalšímu účastníku, resp. dalším tíčastníktim pro kalendCířnl rok 2018je uvedena v Rozpisu 
Včelových prostředků pro kalendářní rok 2018, který tvoří Přílohu č. I a jako takový je součásti tohoto Dodatku. 
Jestliže Poskytovatel poskytuje podporu Příjemci včetně části podpory určené pro dalšl tíčastnlky,je Příjemce povinen 
poskytnout přlsluinému dalšímu účastníku část podpory pro něj určené ve lhůtě a způsobem. které vyplývajl ze 
smlouvy o účasti na řešení Projektu mezi nimi uzavřené, případně ze Smlouvy nebo Zadávací dokumentace." 

2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 
- Příloha č. 1 - Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro kalendářní rok 20 18; 
- Přiloha č. 2 - Specifikace změn Účelových prostředků pro kalendářní rok 2018 oproti obsahu dílčí zprávy Ge 
připojena pouze v případě změn Účelových prostředků). 

IV. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně 
číslovaných dodatku podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena. 

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné 
jeho části. 

3. Přijemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 
I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu .k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a 
právním vztahu jim založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, vý~lovně 
dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Poskytovatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č; 340/201 S Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon 
o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

6. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž poskytovatel a příjemce 
obdržf po jednom vyhotoveni. 

7. Smluvnl strany závazně prohlašuji, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a 
bezvýhradně souhlasí. 

Za Poskytovatele Za Příjemce1 

- 7 -05- 2013 
V Praze dne ............... . V ... t?/1!./.1:?.l?H..~ . .' ... dne ... ~.·.~ .. ~.~.~-- 2016 
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. . 
Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory ria řešení projektu 

č. 16-31156A panelu č. 08 

Rozpis uznaných nákladů a ÚčeloVých prostředků pro kalendářní rok 2018 

I d f k Pro ka en ářn ro kl d ' I k k b 2018 čmf uznané ná a 1y a Uče ové prostřed cy, teré udou poskytnuty Poskytovatelem PříiemcJ: 

Přijemce: Univerzita Palackého v Olomouci IČO : 61989592 

Řešitel: Rodné číslo řešitele: 

Ostatní provozní náklady: 1244 OOOKč 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: I 370 000 Kč 

Náklady na fdenf projektu celkem: 2 614 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 2 614 000 Kč 

Z této částky převede Příjemce dalším účastníkmn, pokud nejsou organizační složkou státu, nfže uvedenou část Účelových 
prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáže Poskytovatel finanční prostředky rozpočtovým 
opatřením a částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část. 

"" 
Spolupřfjemce: Fakulto( nemocnice Brno IČO: 65269705 

Spoluřešitel: Rodné čfslo spoluřešitele: 

Ostatní provozní náklady: 16 000 Kč 

Náklady na pořfzenf dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: 113 000 Kč 

Náklady na řdenf projektu celkem: 129 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 129 OOOKč 

Spolupffjemce: Fakultnf nemocnice Olomouc IČO: 00098892 

Spoluřešitel: Rodné číslo spoluřešitele: 

Ostatní provozní náklady: 117 000 Kč 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: 240 OOOKč 

Náklady na řešeni projektu celkem: 357 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 357 OOOKč 

Spolupřfjemce: Fakultnf nemocnice Ostrava IČO: "00843989 

Spoluřešitel: Rodné číslo spoluřešitele: 

Ostatní provozní náklady: 56 000 Kč 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: 162 000 Kč 

Náklady na řešeni projektu celkem: 218000 Kč 
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
C::ESK.: REPUBUKY 

I Z toho dotace poskytovatele: 

Spolupřijemce: Fakultni nemocnice Plzeň 

Spoluřešitel:  

Ostatní provozn( náklady: 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 

Osobní náklady: 

Náklady na řešeni projektu celkem: 

Z toho dotace poskytovatele: 

Spolupřijemce: Ústav organické chemie a biochemie A V ČR, 
v.v.i. 

Spoluřešitel: 

Ostatní provozní náklady: 

Náklady na pořízeni dlouhodobého majetku: 

Osobní náklady: 

Náklady na řešeni projektu celkem: 

Z toho dotace poskytovatele: 

Konec Přílohy č. 1 

5/5 

218 000 Kč I 
IČO: 00669806 

Rodné číslo spoluřešitele: 

16 000 Kč 

O Kč 

112 000 Kč 

128 OOOKě 

128 000 Kč 

IČO: 61388963 

Rodné číslo spoluřešitele: 

209 OOOKč 

O Kč 

163 000 Kč 

372 000 Kč 

372 OOOKč 



Č.j. . ....... ....................... .f?§.?. ?/.( ~ !.1. $./ f./..9. .<? ................. .. 

Počet list6: ............................ f. .................................... . 
P ~ t 't" ko 5 oce vy 1s u: •........•................•.............•.....................•.• 

Za správnost: ........  .................. . 

Vedoucí ZOK/odboru/oddělen : ............. 

• • 
Pravn1k: ..............•.. ...

Datum: ...... ................................. ........... ... ......... .......... . 




