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Smlouva se podepisuje elektronicky. 

Instrukce z NTK: 
vzhledem k ekonomickým dopadům, zaviněným celosvětovým šířením COVID-19, které nebylo možné předvídat, 
došlo k výraznému oslabení české koruny. Projektový tým CzechELib navrhuje řešení, které zmírňuje tyto dopady 
na členské instituce a v případě překročení bezpečného kurzu dojde ke zvýšení podpory členským institucím na po-
řízení EIZ o rozdíl mezi uhrazenou platbou poskytovateli EIZ (finanční podíl členské instituce na odebíraných EIZ) a 
výší zálohové platby stanovené dle Postupu použití kurzu pro stanovení zálohové platby v roce 2020. Tato změna 
byla promítnuta do Metodiky výběru EIZ. ŘV OP V W schválil novou verzi - IVIetodika výběru EIZ_verze 3, 2020 ze 
dne 1. 4. 2020. Zároveň musí být zohledněna i ve Smlouvách o zajištění a zpřístupnění EIZ (SZZ). 
I přes podporu projektu nad bezpečný kurz může v rámci tuzemských faktur poskytovatelů EIZ zaslaných na NTK 
docházet - v případě setrvání nepříznivého kurzu - k nedoplatkům z důvodu pohybů DPH, které souvisí se skuteč-
nou úhradou a možností nárokovat si DPH od FÚ. Tyto nedoplatky není možné bez porušení pravidel financování 
OP W V za členské instituce uhradit. 
V příloze Vám zasíláme dodatek k SZZ. V případě, že máte podepsaných více SZZ, je nutné uzavřít dodatek ke 
každé z nich. 
Dodatek podepsaný statutárním zástupcem NTK Vám zašleme zpět stejnou cestou, jakou jste zvolili Vy. 
O zveřejnění Smlouvy v registru smluv se jako obvykle postará NTK. 
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