SMLOUVA
Číslo smlouvy: 2018TH04010394

Smlouva o poskytnutí podpory
Smluvní strany:
Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČ: 72050365
zastoupená: Petrem Konvalinkou, předsedou TA ČR
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
běžný výdajový účet: 000-3125001/0710
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,
a
ZONER software, a.s.
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob) - Akciová společnost
se sídlem: Nové sady 583/18, 602 00 Brno
zapsána v Krajský soud v Brně B 5824
IČ: 49437381, DIČ: CZ49437381
zastoupená: Ing. Milanem Behro, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 105159835/0300
(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o poskytnutí podpory
(dále jen „Smlouva“)
Preambule
Hlavnı́m př ıj́ emcem podaný ná v rh projektu č . TH04010394 s ná zvem Progresivnı́ algoritmy pro
zpracová nı́ obrazu byl poskytovatelem př ijat do 4. veř ejné soutě že vyhlá šené poskytovatelem
v Programu na podporu aplikované ho vý zkumu a experimentá lnı́ho vý voje EPSILON a hodnocen
v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal Rozhodnutı́ o vý sledku veř ejné soutě že v souladu s tı́mto
ustanovenı́m tak, ž e ná v rh projektu bude podpoř en (dá le jen „schvá lený ná v rh projektu“). V souladu
s § 9 ZPVV se na zá kladě Rozhodnutı́ o vý sledcı́ch veř ejné soutě že uzavı́rá tato Smlouva. Veš keré
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pojmy použité ve Smlouvě jsou definovány ve Všeobecných podmínkách.

Článek 1
Předmět Smlouvy
1. Př edmě tem Smlouvy je zá v azek poskytovatele poskytnout hlavnı́mu př ıj́ emci inanč nı́
podporu formou dotace za ú č elem jejı́ho využ itı́ na dosaž enı́ deklarovaný ch vý sledků a cı́lů
projektu a souč asně zá v azek hlavnı́ho př ıj́ emce použ ı́t tuto podporu a ř eš it projekt v souladu
s pravidly poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.
2. Uč elem podpory je dosaž enı́ stanovený ch cı́lů projektu, tj. cı́lů uvedený ch v př ıĺ oze Zá v azné
parametry řešení projektu.

Článek 2
Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů
1. Maximá lnı́ vý š e podpory č inı́ 5 585 499 Kč (slovy: pě t milionů pě t set osmdesá t pě t tisı́c č tyř i
sta devadesát devět korun českých), což je 55,87 % z maximální výše uznaných nákladů.
2. Maximá lnı́ vý š e uznaný ch ná kladů projektu je stanovena ve vý š i 9 998 000 Kč (slovy: devě t
milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých).

Článek 3
Související dokumenty
1. Nedı́lnou souč ástı́ Smlouvy je př ıĺ oha Závazné parametry řešení projektu, které jsou
schvá lený m ná v rhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zá kona č . 130/2002 Sb., o podpoř e
vý zkumu, experimentá lnı́ho vý voje a inovacı́ z veř ejný ch prostř edků , a obsahujı́ označ enı́
hlavnı́ho př ıj́ emce a dalš ıć h ú č astnı́ků , ná zev a př edmě t ř eš enı́ projektu, jmé no, př ıj́ menı́
a př ıp
́ adné akademické tituly a vě decké hodnosti ř eš itele, č asový plá n ř eš enı́ projektu vč etně
termı́nu zahá jenı́ a ukonč enı́ ř eš enı́ projektu, cı́le projektu, deklarované vý sledky projektu.
Závazné parametry řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která
obsahuje jejich rozdě lenı́ na jednotlivé roky ř eš enı́ projektu, mı́ru podpory z uznaný ch
ná kladů a s tı́m souvisejı́cı́ celková vý š e poskytované ú č elové podpory, vč etně jejı́ho
rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.
2. Dalš ı́ podmı́nky poskytnutı́ podpory a ř eš enı́ projektu jsou uvedeny ve Vš eobecný ch
podmínkách (verze 5), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.
3. Obsahuje-li Smlouva ú pravu odliš nou od Vš eobecný ch podmı́nek č i Zá v azný ch parametrů
ř eš enı́ projektu, použ ijı́ se př ednostně ustanovenı́ Smlouvy, dá le ustanovenı́ Vš eobecný ch
podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.
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Článek 4
Specifické podmínky
1. Uč elem tohoto č lá nku je stanovit dalš ı́ podmı́nky, které jsou speci ické pro vý š e uvedenou
veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.
2. Nad rá mec Vš eobecný ch podmı́nek se stanovuje hlavnı́mu př ıj́ emci povinnost dle zá kona
č . 563/1991 Sb., zá kona o ú č etnictvı́ zveř ejň ovat ú č etnı́ zá v ě rku v př ıś luš né m rejstř ık
́ u ve
smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících, a to po celou dobu řešení projektu.
3. Článek 2 Všeobecných podmínek „Vymezení pojmů“ se doplňuje o tento pojem:
„Aplikač nı́m garantem“ se rozumı́ organizace (prá v nická osoba č i podnikajı́cı́ fyzická osoba,
která musı́ mı́t sı́dlo v Ceské republice), a která má zá jem na uplatně nı́ a využ itı́ plá novaný ch
vý stupů projektu vý zkumu a vý voje v praxi. Hlavnı́ rolı́ aplikač nı́ho garanta je př ispě t k tomu,
aby vý sledek projektu byl uplatnitelný a také ná sledně uplatně ný a využ itý v praxi, př ič emž
aplikačním garantem může být zároveň příjemce či další účastník projektu.
4. Pro ú č ely vý š e uvedené veř ejné soutě že, na zá kladě jejı́chž vý sledků se Smlouva uzavı́rá , se
č lá nek 17 odst. 4 Vš eobecný ch podmı́nek neuplatň uje, tedy z poskytnuté podpory nenı́ mož né
hradit investice.
5. Pro ú č ely vý š e uvedené veř ejné soutě že, na zá kladě jejı́chž vý sledků se Smlouva uzavı́rá , se
č lá nek 17 odst. 6 pı́sm. f ) Vš eobecný ch podmı́nek neuplatň uje, tedy z poskytnuté podpory
není možné hradit stipendia.
6. V čl. 17 odst. 7 písm. b) Všeobecných podmínek se za větu poslední doplňuje věta:
V př ıp
́ adě , ž e v ná v rhu projektu př ıj́ emce podpory dle podmı́nek stanovený ch zadá v acı́
dokumentacı́ uvedené veř ejné soutě že proká že, ž e je drž itelem HR Excellence in Research
Award (HR Award), mů ž e poskytovatel na ž á dost př ıj́ emce uznat vykazová nı́ nepř ım
́ ý ch
ná kladů až do vý š e 30 % ze souč tu skuteč ně vyká zaný ch osobnı́ch ná kladů a ostatnı́ch
přímých nákladů příjemce v příslušném roce.
7. Plá nujı́-li př ıj́ emci způ sobilé ná klady v roce 2018 (v př ıp
́ adě zahá jenı́ ř eš enı́ již v roce 2018,
nejdříve však k 1. 10. 2018), zahrnou je do nákladů za rok 2019.
8. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorá zově na př ıś luš ný rok ř eš enı́ ve vý š i
uvedené v Závazných parametrech řešení projektu
a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a
b) u vı́celetý ch projektů pro druhý a kaž dý ná sledujı́cı́ rok ř eš enı́ do 60 kalendá řnı́ch dnů
od začátku příslušného kalendářního roku.
9. Nad rá mec Vš eobecný ch podmı́nek se stanovuje př ıj́ emci povinnost zajistit od aplikač nı́ho
garanta souč innost zejm. v oblastech spoluprá ce na ř eš enı́ projektu na implementaci
vý sledků /vý stupů projektu do praxe, oš etř enı́ problematiky ochrany prá v duš evnı́ho
vlastnictvı́, problematiky ř eš enı́ sporů a dalš ı.́ Př ıj́ emce je dá le povinen př edklá dat vyjá dř enı́
aplikač nı́ho garanta k př ıp
́ adný m ž á dostem o změ nu projektu, jedná -li se o změ nu tý kajı́cı́ se
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hlavnı́ch vý stupů projektu, a dá le vyjá dř enı́ k prů bě hu spoluprá ce a ř eš enı́ projektu jako
př ıĺ ohu prů bě žný ch zprá v a zá v ě reč né zprá v y z ř eš enı́ projektu. Nesplně nı́ ně které
z povinnostı́ dle tohoto odstavce má za ná sledek vznik povinnosti uhradit smluvnı́ pokutu
5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavnı́ př ıj́ emce obdrž ı́
po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
2. Hlavnı́ př ıj́ emce prohlaš uje a podpisem Smlouvy stvrzuje, ž e jı́m uvedené ú daje, na jejichž
základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru Smluv.
4. Smluvnı́ strany prohlaš ujı́, ž e si Smlouvu vč etně jejich př ıĺ oh př eč etly, s jejı́m obsahem
souhlası́, a ž e byla sepsá na na zá kladě jejich pravé a svobodné vů le, prosté omylu, a na dů kaz
toho připojují své podpisy.
5. Smluvnı́ strany souhlası́ se zveř ejně nı́m zně nı́ smlouvy ve smyslu zá kona č . 340/2015 Sb.,
o zvlá štnı́ch podmı́nká ch ú č innosti ně který ch smluv, uveř ejň ová nı́ tě chto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
6. Hlavnı́ př ıj́ emce zá roveň svý m podpisem vý slovně prohlaš uje, ž e se sezná mil se vš emi
pravidly stanovenými Všeobecnými podmínkami.
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Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:
V Praze, dne ..............................................................................
Petr Konvalinka
Předseda TA ČR
ZONER software, a.s.
V ............................................., dne .............................................
Ing. Milanem Behro, předsedou
představenstva
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