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;Č.j.: 13609/2016-MZE-17012 
 
 

 
DODATEK č. 1/2016 

 
ke smlouvě o poskytnutí podpory na řešení projektu č. QJ1510160  „Nové technologie 

získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných 
látek botanických pesticidů a potravinových doplňků“ (dále jen „Dodatek“) 

 
uzavřený mezi smluvními stranami 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 00020478 
není plátcem DPH 
bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1 
zastoupená Ing. Pavlem Sekáčem, náměstkem ministra pro řízení Sekce pro společnou 
zemědělskou a rybářskou politiku EU 
[dále jen „poskytovatel“] 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 
se sídlem: Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 
IČO: 00027006   
DIČ: CZ00027006 
zastoupený:  Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel 
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka, pobočka Praha 
číslo účtu: 94-13423061       
[dále jen „příjemce - koordinátor“] 

  
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 
se sídlem: Radiová 7/1285, 102 31 Praha 10 - Hostivař 
IČO: 00027022 
DIČ: CZ00027022 
zastoupený: Ing. Marek Světlík, Ph.D., ředitel 
bankovní spojení: 0710 – Česká národní banka, pobočka Praha 
číslo účtu: 94-6320101 
[dále jen „příjemce“] 

 
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 
se sídlem: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno 
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IČO: 86652079 
DIČ: CZ86652079 
Zastoupený: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., pověřený řízením 
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka, pobočka Brno 
číslo účtu: 94-61722621   
[dále jen „příjemce“] 
 
  
Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592   
DIČ: CZ61989592 
zastoupená: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor 
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka 
číslo účtu: 30090-1238811 
[dále jen „příjemce“]   

     

[dále jen „příjemci“]   
 
na straně druhé  
 
 

V souladu s čl. 8 odst. 8.2. zákl. textu smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu  
č. QJ1510160 s číslem smlouvy 82-2015-17012 uzavřené mezi smluvními stranami dne  
18. 3. 2015 ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 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 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o poskytnutí podpory  
na řešení projektu QJ1510160“), se smluvní strany  dohodly na následujícím znění dodatku: 

 

Článek I. – Úvodní ustanovení 

 
1. Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1, IČO: 

60165171, jako zřizovatel instituce Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 
(dále jen „CVGZ“), se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, IČO:67179843, DIČ: 
CZ67179843, rozhodla dne 16. 12. 2015 svým rozhodnutím o rozdělení č.j. KAV-
3701/MK/2015 podle § 11 zákona č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí AV ČR“), že se zrušuje 
CVGZ rozdělením na dvě části ke dni 1. ledna 2016. Nástupnickými institucemi se 
staly Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mikrobiologický ústav AV ČR, 
v.v.i. Zřizovatel zároveň rozhodl o přechodu majetku a závazků na jednotlivé 
nástupnické organizace. 
 

2. Nově zřízený Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dále jen „ÚVGZ“), se 
sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, IČO: 86652079, je nástupnickou veřejnou 
výzkumnou institucí, na níž přechází činnost organizační části CVGZ  (a některých 
dalších organizačních částí) a pro tuto činnost určený majetek a s ní související 
závazky.  
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3. CVGZ  byl na základě výše uvedené smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu 

QJ1510160 příjemcem účelové podpory. Výše uvedeným rozhodnutím AV ČR 
(konkrétně čl. V. odst. 2.3 rozhodnutí AV ČR) přešly při rozdělení CVGZ veškeré 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu 
QJ1510160  na Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,  se sídlem Bělidla 
986/4a, 603 00 Brno,  IČO: 86652079, DIČ: CZ86652079, bankovní spojení: 0710 – 
Česká národní banka, pobočka Brno, číslo účtu: 94-61722621 (viz Příloha č. 2  
tohoto dodatku). 

 
4. Podnikatel Ing. Pavel Cvrček, další účastník projektu, fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Lhota pod 
Libčany č.p.147, PSČ: 503 27, IČO: 66819709 (dále jen „Ing. Pavel Cvrček“), změnil 
formu podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu. Nově vzniklá právnická osoba 
je pod názvem Ing. Pavel Cvrček s.r.o., vedená pod spisovou značkou C 36105  
u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem Lhota pod Libčany č.p. 147, 
PSČ: 503 27, IČO: 04560558 (dále jen „společnost Ing. Pavel Cvrček s.r.o.“).   
 

5. Společnost Ing. Pavel Cvrček s.r.o. přebírá od 1. 2. 2016 v plném rozsahu veškeré 
závazky Ing. Pavla Cvrčka, a to včetně práv a povinností při řešení a realizaci 
projektu QJ510160 plynoucí ze smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu 
QJ1510160. Uznané náklady na řešení projektu a finanční struktura projektu se 
nemění. 

  
6. Všechny subjekty účastnící se na řešení projektu QJ1510160 byly seznámeny se 

skutečností, že došlo v roce 2016 ke změně názvu a IČ organizace CVGZ a  ke 
změně formy podnikání Ing. Pavla Cvrčka a svým podpisem potvrdily, že změny 
berou na vědomí (viz Příloha č.3 a  Příloha č. 7 tohoto dodatku).   
 
 
 

Článek II. Změna smlouvy 
 

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se mění příjemce smlouvy Centrum 
výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. uvedený v záhlaví smlouvy, a to na: 
„Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 
se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno 
IČO: 86652079 
DIČ: CZ86652079 
zastoupený prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr.h.c., pověřeným řízením  
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka, pobočka Brno 
číslo účtu: 94-61722621“ 

 
2. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se mění článek 4, bod 4.8. „Tabulka 

předpokládaného rozdělení nákladů a podpory“ základního textu smlouvy takto: 

 

  
Název 

 
Náklady 

slovy    v tis. Kč 

 
Podpora 

slovy    v tis. Kč 

příjemce 
koordinátor  

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v. v. i. 

5523 
pětmilionůpětsetdvacettřitisíc Kč 

4691 
čtyřimilionyšestsetdevadesát 

jednatisíc Kč 

 
další účastník 

 
Ing. Pavel Cvrček1 

 

321 
třistadvacetjednatisíc Kč 

266 

dvěstěšedesátšesttisíc Kč 



   
Číslo dodatku:  82-2015-17012/1 

Stránka 4 z 6 
 

 
další účastník 

 
Ing. Pavel Cvrček s.r.o.2 

1294 
Jedenmiliondvěstědevadesátčtyři 

tisíce Kč 
 

1098 
jedenmiliondevadesátosmtisic Kč 

 

   
MEZISOUČET 

7138 
sedmmilionůstotřicetosmtisíc Kč 

6055 
šestmilionůpadesátpěttisíc Kč 

příjemce Výzkumný ústav 
potravinářský Praha,v. v. i. 

2211 
dvamilionydvěstějedenácttisíc Kč 

1874 
jedenmilionosmsetsedmdesátčtyři 

tisíce Kč 

příjemce Centrum výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i.3 

660 
šestsetšedesáttisíc Kč 

561 
pětsetšedesátjednatisíc Kč 

příjemce Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i.4 
 

2140 
dvamilionystočtyřicettisíc Kč 

1819 
jedenmilionosmsetdevatenácttisíc 

Kč 

příjemce Univerzita Palackého v 
Olomouci 

1888 
jedenmilionosmsetosmdesátosm 

tisíc Kč 

1605 
jedenmilionšestsetpěttisíc Kč 

   
CELKEM 

14037*) 
čtrnáctmilionůtřicetsedmtisíc Kč 

11914*)
 

jedenáctmilionůdevětsetčtrnáct Kč 

(
*)  další účastník projektu  Ing. Pavel Cvrček vrátil prostřednictvím příjemce VÚRV, v.v.i. dne 

9. 2. 2016 do státního rozpočtu část nevyčerpané podpory za rok 2015 ve výši 42 tis. Kč 
/slovy: čtyřicetdvatisíce Kč/, o tuto částku se snížily uznané náklady a podpora celkem) 
 

3.   Dále se mění Příloha III smlouvy č. 82-2015-17012 „Splátkový kalendář“. Nové znění 
Přílohy III smlouvy – „Splátkový kalendář“ je Přílohou č. 8 tohoto dodatku.  

 

Článek III. – Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  
Poskytovatel obdrží dva stejnopisy, každý z příjemců po jednom stejnopisu dodatku ke 
smlouvě. 

2. Tento dodatek včetně jeho příloh je součástí smlouvy o poskytnutí podpory na řešení 
projektu QJ1510160. 

3.  Příjemci jsou srozuměni s tím, že poskytovatel je  povinen zveřejnit obraz Smlouvy, 
Dodatku a dalších odvozených dokumentů včetně metadat požadovaných  
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy, 
Dodatku a metadat v registru smluv zajistí poskytovatel. 

4.  Příjemci souhlasí s bezvýhradným uveřejněním Smlouvy, Dodatku a dalších 
dokumentů na webových stránkách Ministerstva zemědělství.  

5.  Příjemci jsou povinni zajistit uveřejnění Smlouvy, Dodatku a dalších odvozených 
dokumentů, včetně metadat, na řešení dílčí části projektu, uzavřené s dalším 
účastníkem/dalšími účastníky projektu podle čl. 2 odst. 2.8. přílohy II Smlouvy,  
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, jestliže její 
plnění je vyšší než 50 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. 

 

 

______________________________ 
 
1
  Ing. Pavel Cvrček, jako fyzická osoba, byl dalším účastníkem projektu do 31. 12. 2015. 

 
2
  Společnost Ing. Pavel Cvrček s.r.o. se stala dalším účastníkem projektu od 1. 1. 2016. 

 3   
CVGZ byl příjemcem do dne 31. 12. 2015. 

 
4
  ÚVGZ se stal příjemcem ode dne 1. 1. 2016 
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Zřizovací listina ÚVGZ 

           Příloha č. 2 –  Čestné prohlášení a oznámení ÚVGZ o přechodu závazků ze dne  
7. 1. 2016   
Příloha č. 3 – Prohlášení příjemců projektu o seznámení se změnou názvu a IČO  
organizace CVGZ   
Příloha č. 4 – Oznámení o změně formy podnikání Ing. Pavla Cvrčka 
Příloha č. 5 – Výpis z OR společností Ing. Pavel Cvrček s.r.o.  
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení společnosti Ing. Pavel Cvrček s.r.o. o  převzetí 
závazků od Ing. Pavla Cvrčka plynoucích z řešení projektu QJ1510160 
Příloha č. 7 – Projednání změny Ing. Pavla Cvrčka v projektu QJ1510160 se všemi 
příjemci podílejícími se na řešení projektu   
Příloha č. 8 – Příloha III „Splátkový kalendář“ 

7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran. 

 
 
 
 
 
Za poskytovatele: 
 
 
          Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

 
V Praze dne   19.8.2016           

 
 
 
 
 

…… 
…………………………………………
… 

     Ing. Pavel Sekáč 
      náměstek ministra pro řízení  

Sekce pro společnou zemědělskou  
a rybářskou politiku EU 

 
 
Za příjemce: 
 

 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
 

 
V Praze               dne 22.7.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Dr. Ing. Pavel Čermák 
ředitel 

   

 
 

 
 
 

 



   
Číslo dodatku:  82-2015-17012/1 

Stránka 6 z 6 
 

 
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
 

 
V  Praze                 dne 17.8.2016 

 
 
 

 
 

 

  Ing. Marek Světlík, Ph.D. 
ředitel 

   
   

 
 

 
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.  

 
 

V Brně………………..                 dne 1.8.2016 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 
 

……… 

  
 
 

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. 
pověřený řízením 

 
   
   

 
 
Univerzita Palackého v Olomouci 

 
 

V Olomouci…………
…..                 

dne 10.9.2016 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 

……… 

  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
rektor 

 
 


