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Č.j. 27458/2016-MZE-17012 
 

 
DODATEK č. 2/2016 

 
ke smlouvě o poskytnutí podpory na řešení projektu č. QJ1210093 „Nové metody pro výrobu, 

kontrolu kvality a účinků probiotických potravin“, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne  
26. 6. 2013 (dále jen „dodatek“) 

 
uzavřený mezi smluvními stranami 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
se sídlem Těšnov 65/17, 117 05 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 
[dále jen „poskytovatel“] 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
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 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol 
IČ: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
zastoupená: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., rektor 
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka 
číslo účtu: 94-6928061 
[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 
IČ: 00027022 
DIČ: CZ00027022 
zastoupená: Ing. Marek Světlík, Ph.D., ředitel 
bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka 
číslo účtu: 94-6320101 
[dále jen „příjemce“] 
 
Univerzita Karlova v Praze 
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 Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, rektorát  
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
zastoupená: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor 
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bankovní spojení: 0710 - Česká národní banka 
číslo účtu: 94-61023011 
[dále jen „příjemce“] 
 
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 
Vedená pod spisovou značkou C 89622 u Městského soudu v Praze 
se sídlem Ke Dvoru12a,, 160 00 Praha 6 
IČ: 26722861 
DIČ: CZ26722861 
zastoupená: Ing. Petr Roubal, CSc., jednatel 
bankovní spojení: 0100 - Komerční banka 
číslo účtu: 27-7736890247 
[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. QJ1210093 s číslem smlouvy 392-2012-17012 uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 30. 3. 2012 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, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.6.2013 (dále 
jen „smlouva“ nebo „smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093“)   
se smluvní strany  dohodly na následujícím znění dodatku: 

 

Článek I. – Úvodní ustanovení 

 
1. Společnost Danone a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00, 

IČ: 45272972, která se účastní od roku 2012 řešení projektu QJ1210093 jako další 
účastník projektu požádala o převod účasti na řešení projektu na společnost 
Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Konopišťská 905, 256 01 Benešov,  
IČ: 01893556 (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku).  
 

2. Důvodem žádosti je převedení části jmění společnosti Danone a.s., na společnost 
Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Konopišťská 905, 256 01 Benešov,  
IČ: 01893556 s účinností k 31. lednu 2014. Součástí tohoto převodu jsou i laboratoře 
ve výrobním závodě v Benešově, které zajišťují monitoring bifidobakterií v mléčných 
kysaných výrobcích jakožto součást řešení projektu QJ1210093.   

 
3. Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností 

Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 
Praha 1 (od 9. května 2014 se sídlem Konopišťská 905, 256 01 Benešov – viz výpis 
z OR Příloha č. 6 tohoto dodatku), IČ: 01893556, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 213091 jako kupujícím (dále 
jen „společnost Schreiber Czech Republic s.r.o nebo společnost Schreiber“) a 
společností Danone a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00, 
IČ: 45272972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1514 jako prodávajícím (dále jen „společnost Danone a.s.“) byla 
s účinností od 31. ledna 2014 na společnost Schreiber Czech Republic s.r.o. 
převedena část obchodního závodu společnosti Danone a.s. sestávající ze souboru 
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jmění vztahující se k mlékárenskému závodu na adrese Konopišťská 905, 256 01 
Benešov (viz Příloha  č. 3  tohoto dodatku). 
 

4. Dle výpisu z obchodního rejstříku společnosti Danone a.s. byla na základě smlouvy  
o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností jako prodávajícím a 
Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nově Město, 110 00 
Praha 1, IČ: 01893556, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. C 213091 jako kupujícím s účinností od 31. ledna 2014 na Schreiber 
Czech Republic s.r.o. převedena část obchodního závodu společnosti sestávající ze 
souboru jmění vztahující se k mlékárenskému závodu na adrese Konopišťská 905, 
256 01 Benešov (viz Příloha č. 2 tohoto dodatku).    
 

5. Účast společnosti Danone a.s. je vymezena v návrhu projektu (který tvoří přílohu 
Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093), s touto společností 
uzavřel příjemce-koordinátor Česká zemědělská univerzita v Praze v souladu s § 2 
odst. 2, písm. i) zákona č. 130/2002 SB., zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, smlouvu o účasti na řešení projektu.   
 

6. Z důvodu, že společnost Danone a.s. není již vlastníkem laboratoře a k plnění úkolů 
vyplývajících ze smlouvy na řešení projektu QJ1210093 by musela využívat služeb 
společnosti Schreiber, požádala společnost Danone a.s. o převod účasti na plnění 
úkolů vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093 
na společnost Schreiber Czech Republic s.r.o. jako nového vlastníka laboratoří.  
 

7. Společnost Schreiber Czech Republic s.r.o. doložila Čestným prohlášením o převzetí 
závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory na řešení příspěvku na 
podporu dílčí části projektu QJ1210093 ze dne 26. ledna 2016, že je způsobilá 
k plnění veškerých povinností a závazků plynoucích ze smlouvy o poskytnutí podpory 
na řešení projektu definované ve smlouvě o poskytnutí příspěvku na podporu dílčí 
části projektu č. QJ1210093 (viz Příloha č. 5  tohoto dodatku). 
 

8. Všechny subjekty účastnící se na řešení projektu QJ1210093 byly seznámeny se 
situací ohledně změny dalšího účastníka projektu a s dokumenty, které tuto situaci 
zdůvodňují (kupní smlouva, výpisy z obchodního rejstříku, čestné prohlášení 
společnosti Schreiber Czech Republic s.r.o.). 
 

9. Všechny subjekty účastnící se na řešení projektu QJ1210093 dne 13. ledna 2016 
změnu dalšího účastníka projektu projednaly a svým podpisem potvrdily, že změnu 
dalšího účastníka berou na vědomí (viz Příloha č. 4  tohoto dodatku). 

 
 

Článek II. – Změna smlouvy 

 

1. Z důvodu uvedených v čl. I tohoto dodatku se mění další účastník na řešení projektu 
QJ1210093, místo společnosti Danone a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 
2828/151, PSČ: 130 00, IČ: 45272972, se od 1. ledna 2016 bude účastnit na řešení 
projektu jako další účastník: 
společnost Schreiber Czech Republic s.r.o.,  
se sídlem Konopišťská 905, 256 01 Benešov,  
IČ: 01893556 
 

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: 
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Název 

 
Náklady 

slovy    v tis. Kč 

 
Podpora 

slovy    v tis. Kč 

Příjemce Česká zemědělská 

univerzita v Praze 

 

5211 
Pětmilionůdvěstějedenáct 

tisíc Kč 

4667 
Čtyřimilionyšestsetšedesátsed

mtisíc Kč 

Další účastník  Danone a.s.1 

 

1493 
Jedenmiliončtyřistadevade 

sáttřitisíce Kč 

623 
Šestsetdvacettřitisíce  Kč 

Další účastník Schreiber Czech 

Republic s.r.o.2 

 

327 
Třistadvacetsedmtisíc Kč 

133 
Jednostotřicettřitisíce Kč 

 MEZISOUČET 7031 
Sedmmilionůtřicetjednatisíc 

Kč 

5423 
Pětmilionůčtyřistadvacettřitisíce  

Kč 

Příjemce Výzkumný ústav 

potravinářský Praha, 

v.v.i. 

 

3532 
Třimilionypětsettřicetdvati 

síc Kč 

3177 
Třimilionyjednostosedmdesátse

dmtisíc Kč 

Příjemce Univerzita Karlova  

v Praze 

 

1832 
Jedenmilionosmsettřicet 

dvatisíce Kč 

1492 
Jedenmiliončtyřistadevadesát 

dvatisíce Kč 

Příjemce Výzkumný ústav 

mlékárenský s.r.o. 

 

5423 
Pětmilionůčtyřistadvacettřiti

síce Kč 

4879 
Čtyřimilionyosmsetsedmdesát 

devěttisíc Kč 

 CELKEM 17818 *) 

Sedmnáctmilionůosmset 
osmnácttisíc Kč 

14971 *) 

Čtrnáctmilionůdevětsetsedm 
desátjednatisíc Kč 

(
*) další účastník projektu Danone a.s. vrátil prostřednictvím příjemce ČZU v Praze dne  

11. 2. 2016 do státního rozpočtu část nevyčerpané podpory za rok 2015 ve výši 85 tis. Kč 
/slovy: osmdesátpěttisíc Kč/, o tuto částku se snížily uznané náklady a podpora celkem) 

 

3. Dále se mění Příloha V smlouvy “Tabulka nákladů pro projekt QJ1210093”. Nové 
znění Přílohy V smlouvy je Přílohou č. 9 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 QJ1210093. 

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. 

 

_________________________________________________________ 
1
 Společnost Danone a.s. byla dalším účastníkem projektu do 31. 12. 2015. 

2
 Společnost Schreiber Czech Republic s.r.o. se stala dalším účastníkem projektu od 1. 1. 2016. 
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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 dokumentů 
odvozených, 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 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 - Žádost o změnu dalšího účastníka projektu, ze dne 18. 1. 2016 
Příloha č. 2 – Výpis z OR společnosti Danone a.s.  
Příloha č. 3 – Smlouva o koupi části závodu ze dne 24. 1. 2014 týkající se výrobního 
závodu společnosti Danone a.s. v Benešově Nezveřejňuje se 
Příloha č. 4 - Zápis z projednání návrhu na změnu dalšího nového účastníka ze dne 
13. 1. 2016 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení společnosti Schreiber Czech Republic s.r.o.  
o způsobilosti převzetí závazků ze dne 26. 1. 2016 
Příloha č. 6 – Výpis z OR společnosti Schreiber Czech Republic s.r.o.  

 Příloha č. 7 – Plná moc pro děkana 2. Lékařské fakulty prof. MUDr. Vladimíra   
Komárka, CSc. 
Příloha č. 8 – Plná moc pro Ing. Jaroslava Dufka  

          Příloha č.9 – Příloha V „Tabulka nákladů pro projekt QJ1210093“ 
7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 
 
Za poskytovatele: 
 
 
           Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

 
 
V Praze      dne   
     
      

  
 
19.08.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Ing. Pavel Sekáč 
      náměstek ministra pro řízení  

Sekce pro společnou zemědělskou  
a rybářskou politiku EU 

 
 
 
Za příjemce: 
 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
 

V  Praze                 dne 01.08.2016  
 
 
 

  prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. 
rektor 
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

 
 

V Praze                dne 4.8.2016  
 
 
 

  Ing. Marek Světlík, Ph.D. 
ředitel 

   
 

 
Univerzita Karlova v Praze 

 
 

V Praze                 dne 12.8.2016  
 
 
 

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
rektor 

   
 

 
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 

 
 

V Praze                 dne 15.8.2016  
 
 
 

  Ing. Petr Roubal, CSc. 
jednatel 

   
 


