
SMLOUVA 
O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE 

č. 15-29565A A POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY 

Článek 1 
Smluvní strany 

Univerzita Kar·lova v Praze, 3. lékařská fakulta 
se sídlem Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10 
IČ: 00216208 
zastoupená: prof. MUDr·. Michalem Andělem, CSc., děkanem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100, var. symbol: 1529565 
(dále jen "příjemce") 

a 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČ: 65269705 
zastoupený(á): MUDr·. Romanem Krausem, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Brno, číslo účtu: 6996140237/0 I 00, var. symbol: 1529565 
(dále jen "další účastníl<") 

uzavírají tuto smlouvu o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje č. 15-29565A a 
poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu (dále jen "projekt") Agentury 
zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen "AZV MZ" anebo 
"poskytovatel" ) (dále jetl "smlouva"). 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro řešení níže specifikovaného projektu 
registrační číslo 15-29565A 
Název: Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus ter·apie novými orálními antikoagulancií u 
rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17) 
Odpovědný řešitel projektu: doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D., nar. 
Odpovědný spoluřešitel projektu: MUDr. Petr Kala, Ph.D., nar. 
Doba řešení: 5 let 

ále jen "řeš itel") 

ále jen "spoluřešitel") 

2.2. Účelovou podporu poskytuje příjemce dalšímu účastníku na základě této smlouvy výhradně za 
úče lem jejich využití k dosažení cíl ll řešení části projektu v rozsahu, členění a za podmínek 
schválených poskytovatelem. 

2.3. Cíle projektu, zpúsob řešení a předpokládané výsledky jsou uvedeny ve schváleném návrhu výše 
uvedeného projektu, jehož originál je uložen u poskytovatele ajehož obsah a rozhodnutí poskytovatele 
o něm jsou pro smluvní strany závazné. Zpúsob ověření výsledkú dosažených při řešení předmětné 

části projektu je upřesněn v čl. 5 této smlouvy. 



Článek3 
Poskytnutí účelové podpory 

3.1. Na uskutečl'íování věcné náplně části projektu v prvním roce jeho řešení bude př(jemcem 
poskytnuta dalšímu účastníku následující účelová podpora: 

Rok- 2015 Celkem Kč 
Celkové 876 000,00 
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 

_Q_~-~~!!!LP!_I?_~2~~_!_~-~~!~~_y _____________________________________________ __________ Z~Q __ QQQ_,_QQ_ 
-------~-~!-~~~~!~!-~~~!~~): __________________________________________________________ ----------~QQ __ QQQ_,_QQ _ 
_______ g_~_~!_<?_~-~-~-~~~!~~~------------------------------------------------------------ ______________________ Q_,_QQ_ 
-------~~~!~~~-~~-~~-~~~~!-~-!~~~t~-~~~~!~~~i-~-~~-~-~~~!~~L ___________________________ Q_,_QQ_ 

Doplňkové (režijní) náklady 150 000,00 

_9_~_1?-~~!_~~~~~-~---------------------------------------------------------------- __________ )}_~ __ QQQ_,_QQ_ 
Mzdy ?? 9.9.9~9.9. 
OON . ?QQ9~QQ 
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP) 33 000,00 

a to ve lhútě 30 dnú od doby, kdy je příjemce obdrží od poskytovatele. 

3.2. Účelová podpora je příjemcem dalšímu účastníkovi poskytována, a to přímým převodem na jeho 
bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy. Účelová podpora ve druhém a dalším roce řešení projektu 
je příjemcem dalšímu účastníku poskytována na základě uzavřeného písemného dodatku k této 
smlouvě. 

Článek 4 
Podmínky použití poskytnuté účelové podpory 

4.1. Pro použití účelové podpory na řešení části projektu ze státního rozpočtu se stanoví níže uvedené 
povinnosti, které další účastník podpisem této smlouvy přejímá: 

4.2. Další účastníkje povinen: 
4.2.1 Použít účelovou podporu výhradně k úhradě nákladú a výdajl'1, které věcně a časově 
souvisí s řešením projektu, jsou nezbytné pro řešení projektu a musí být účetně prokazatelné a 
efektivně využitelné, a to v souladu s podmínkami stanovenými obecně závaznými právními 
předpisy, zásadami, pokyny a směrnicemi nebo jinými předpisy Ministerstva financí ČR a 
pravidly AZV MZ. 
4.2.2 Vést v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (dále jen "zákon"), v rámci evidence o vynaložených 
nákladech projektu oddělenou účetní evidenci o hospodaření s přidělenou účelovou podporou 
v souladu se skladbou uznaných nákladú tak, aby mohl poskytovateli nebo příjemci i 
v prl'1běhu roku bez zbytečných prútahú na vyžádání poskytnout věrohodné údaje o stavu 
čerpání. Způsob evidence se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisú (dále jen "zákon o účetnictví"). Samostatnou evidencí se rozumí: vést o 
čerpání a užití účelové podpory poskytnuté na řešení projektu účetní evidenci tak, aby tyto 
prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního majetku dalšího účastníka, i od 
institucionálních nebo vlastních prostředkú použitých na tentýž projekt. Tuto evidenci 
uchovávat po dobu deseti let od poskytnutí účelové podpory na řešení části projektu. 
4.2.3 Všechny účetní doklady, kterými další účastník prokazuje čerpání účelové podpory, 
musí splúovat náležitosti dané zákonem o účetnictví a musí být označeny číslem oddělené 
evidence účelové podpory příslušného projektu. V oddělené účetní evidenci musí být vždy 
uvedeno registrační číslo projektu, všechny výnosy a náklady na tento analytický účet v 
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daném roce, u každé položky datum a dúvod/účel (musí z něj být zřejmá souvislost s 
řešením projektu), částka v Kč a zatřídění položky podle účetního rozvrhu dalšího účastníka. 
4.2.4 Provádět pravidelnou kontrolu spoluřešitele ve věci čerpání, užití a evidence účelové 
podpory poskytnuté mu příjemcem v souvislosti s řešením části projektu. 
4.2.5 Dosáhnout stanovených cílú a parametrú části projektu. 
4.2.6 Dodržet v rámci celkových nákladú skutečně vynaložených na řešení části projektu 
poměr mezi náklady hrazenými z účelové podpory poskytnuté ze státního rozpočtu a ostatními 
formami financování části projektu. 
4.2. 7 Předložit příjemci nejpozději do 1 O. ledna příslušného roku písemnou dílčí zprávu o 
realizaci části projektu v prúběhu daného roku. Po ukončení řešení části projektu předložit 
příjemci závěrečnou zprávu o výsledcích dosažených při řešení části projektu, a to do 
10. ledna následujícího roku. Součástí dílčích zpráv a zprávy závěrečné musí být podrobné 
vyúčtování hospodaření s poskytnutou účelovou podporou (výpis z oddělené evidence ve 
smyslu čl. 4 odst. 2.2 této smlouvy). Současně je další účastník povinen vrátit příjemci do 
I O. ledna následujícího roku nespotřebovanou účelovou podporu, které nebyly dalším 
účastníkem do konce běžného roku využity s tím, že vrácená účelová podpora bude příjemci 
avizována předem a ten je povinen ji do 15. února následujícího roku vrátit poskytovateli 
prostřednictvím rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. 
4.2.8 V případě, že vznikne povinnost vrácení účelové podpory zjiných dtJvodú, než na 
podkladě finančního vypořádání, je další účastník povinen neprodleně písemně požádat 
příjemce o sdělení podmínek a zpúsobu vypořádání této účelové podpory. 
4.2.9 Pokud další účastník v prúběhu daného roku řešení projektu zjistí, že nastaly skutečnosti 
vyžadující změny či přesuny oproti skladbě uznaných nákladú nebo poskytnuté účelové 
podpory uvedené ve smlouvě nebo v rozhodnutí poskytovatele a v jejich přílohách, je povinen 
postupovat v souladu se smlouvou nebo rozhodnutím a zadávací dokumentací poskytovatele. 
4.2.10 Umožnit poskytovateli nebo příjemci či jimi pověřeným osobám provádět komplexní 
kontrolu jak výsledkú řešení projektu, tak i účetní evidence a použití účelové podpory, která 
byla na řešení části projektu poskytnuta ze státního rozpočtu, a to kdykoli v prúběhu řešení 
projektu nebo do deseti let od ukončení poskytování účelové podpory ze státního rozpočtu na 
část projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních 
orgántl státní správy ČR. 
4.2.11 Postupovat při nakládání s účelovou podporou získanou na základě rozhodnutí 
poskytovatele a této smlouvy a s majetkem a právy za ně pořízenými v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy týkajícími se hospodaření se státním majetkem (např. zákon 
č. 13 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisú; či zákon č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákontJ (rozpočtová 

pravidla) ve znění pozdějších předpisú). 
4.2.11 Informovat poskytovatele cestou příjemce o případné své neschopnosti plnit řádně a 
včas povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy s poskytovatelem a o všech významných 
změnách svého majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení 
obchodní společnosti, změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, 
prohlášení konkursu na majetek dalšího účastníka, zánik příslušného oprávnění k činnosti 
apod., a to bezprostředně poté, co tyto změny nabyly právní moci. 
4.2.12 Vrátit přijemci veškerou účelovou podporu včetně majetkového prospěchu získaného v 
souvislosti s jejich použitím, a to do 30 dnú ode dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit, 
poskytovateli ve smyslu předchozího odstavce, že nastaly skutečnosti, na jejichž základě další 
účastník nebude moci nadále plnit své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. 

4.3. Spoluřešitel je odpovědný dalšímu účastníku za řešení odborné části projektu a za hospodaření s 
přidělenou částí účelové podpory v plném rozsahu. 

4.4. S majetkem, který další účastník získá v přímé souvislosti s plněním cíltl projektu a který pořídí 
z poskytnuté účelové podpory, není další účastník oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu příjemce, a to až do doby úplného vyrovnání všech závazkú, které 
pro dalšího účastníka vyplývají z této smlouvy. 
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Článek 5 
Zásady pro řešení projektu 

5.1. Pokud bude výsledek vytvořený při plnění této smlouvy společnou tvůrčí prací zaměstnanců obou 
smluvních stran na úrovni vynálezu dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 
v platném znění, nebo technického řešení dle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném 
znění, stanou se obě smluvní strany spolumajiteli práv k tomuto vynálezu nebo technickému řešení. 

5.2. Smluvní strany se zavazují před uplatněním práva na společný patent nebo užitný vzor uzavřít 
smlouvu o spoluvlastnictví práv k vynálezu nebo technickému řešení, v níž zejména upraví výši svých 
spoluvlastnických podílú k vynálezu nebo technickému řešení, dále postup při zpracování a podání 
přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru a také výši podílú na úhradě nákladl'1 a přínosech z využití 
vynálezu nebo technického řešení. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení podílu k vynálezu nebo 
technickému řešení budou vycházet z podílu jejich zaměstnanců na tvúrčí práci při vytvoření vynálezu 
nebo technického řešení. V případě pochybností při určení výše podílu jednotlivých smluvních stran, 
se zavazují smluvní strany určit výši podílu obdobně dle poměru čerpané účelové podpory. 

5.3. Další účastník je povinen doručit poskytovateli do každoročně vyhlašovaného termínu údaje o 
výsledcích řešení všech svých projektů poskytovatele, které jsou určeny do informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (část Rejstřík informací o výsledcích) v souladu se 
zákonem a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. 

5.4. Pokud je v prúběhu řešení projektu nebo po jeho skončení zjištěno, že dalším účastníkem nebyly 
dodrženy podmínky smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory poskytovatele, nebo že 
došlo k porušení podmínek podle zákona, postupuje se podle ustanovení § 14 zákona. 

5.5. Další účastník je povinen cestou příjemce písemně informovat poskytovatele o veškerých 
změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by mohly mít jakýkoliv vliv na řešení nebo které 
se jakkoliv dotýkají jeho právní subjektivity nebo údajů požadovaných pro prokázání jeho 
zpúsobilosti, a to nejpozději do 7 kalendářních dnú ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 

Článek 6 
Sankce za nesplnění povinností uložených dalšímu účastníku 

6.1. Pokud další účastník použije účelovou podporu v rozporu s účelem anebo na jiný účel, než na 
který mu byly podle této smlouvy poskytnuty, či jinak je bude neoprávněně používat či zadržovat, 
ujednávají smluvní strany výslovně, že takové jednání bude posuzováno jako porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, a bude mít dl'1sledky 
analogické dl'Isledkúm v tomto zákonném ustanovení uvedeným. 

6.2. V případě, kdy se ukáže, že údaje, na jejichž základě byla dalšímu účastníku poskytnuta účelová 
podpora, byly neúplné nebo nepravdivé, múže být zahájeno řízení o jejich vymáhání příjemcem. 

6.3. Za prodlení se splněním svého peněžitého závazku je povinen uhradit další účastník přUemci 
smluvní úrok z prodlení ve výši O, 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto 
ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo příjemce na náhradu vzniklé škody zvlášť a 
v plné výši. 

6.4. V případě, kdy další účastník poruší méně závažným zpúsobem své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, je příjemce oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit dalšímu účastníku 

uvoh'íování prostředkú, a to až do doby, než dojde ze strany dalšího účastníka k odstranění nedostatkl'1 
včetně opatření k zabránění jejich opakování. 
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6.5. Neodstraní-li další účastník v přiměřené lhíhě stanovené příjemcem zjištěné nedostatky v plnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy, je příjemce oprávněn od smlouvy odstoupit. Rozhodnutí o 
odstoupení sdělí příjemce dalšímu účastníku písemně s udáním dllvodl'1. V případě odstoupení od 
smlouvy je další účastník povinen vrátit poskytnutou účelovou podporu v daném roce na účet 

příjemce, a to nejpozději do 15 dnl'1 ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení příjemce o odstoupení 
od smlouvy. Příjemce je povinen takovou účelovou podporu, nerozhodne-li poskytovatel jinak, vrátit 
na účet poskytovatele do 15 dnl'1 od jejich připsání na jeho účet uvedený v čl. I. této smlouvy. 

Článek 7 
Závět·ečná ustanovení 

7.1. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na třetí osobu . 

7.2. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č . 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, a pravidly AZV MZ. V případě výkladu pojmll použitých v této 
smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona a poté obsah pravidel AZV MZ. 

7.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými a číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Nedílnou součástí této smlouvy je kopie Smlouvy o poskytnutí účelové podpory 
na řešení projektu výzkumu a vývoje uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem. 

7.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou poskytovatelem k řešení 
projektu. Závazky dalšího účastníka, které mají podle své povahy trvalý charakter, zl!stávají v 
platnosti i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena. Smlouva je platná a účinná ode dne 
jejího podpisu oběma smluvními stranami . 

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden je určen 
pro příjemce , jeden pro dalšího účastníka a jeden pro poskytovatele. 

7.6 Doručovacími adresami pro vzájemnou korespondenci jsou adresy smluvních stran uvedené v čl. I 
této smlouvy. 

7.7. Poté, co si smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že smlouvě porozuměly a sjejím 
obsahem souhlasí. Prohlašují dále, že tato smlouva byla sepsána z jejich svobodné vl'de, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

Za příjemce: 

2 n P .• ~. . 2011 V Praze dne u. -

Univerzita K 
3.1ékařs 

Ruská 87, 10 
prof. MUDr. M 

dě 

' 
I 

I 

. - -

Za dalšího účastníka: 

V Brně dne 1 O -07-2015 
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