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SMLOUVA
o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje 

č].: M SM T-39022/2018-1

podprogramu „INTER-ACTION" (LTAUSA), programu INTER-EXCELLENCE
(dále je n s m lo u v a " )

Smluvní strany

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
se sídlem Karmelitská 5 2 9 /5 ,1 1 8  12 Praha 1
zastoupená M gr. Janou Kolaříkovou, vedoucí oddě len í řízení m ezinárodních program ů VaVal 
(dále jen  „posky tova te l")

a

Výzkumný ústav Slíva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
IČO: 00027073
právní fo rm a: veře jná výzkumná instituce 
se sídlem: Květnové nám ěstí 391, 252 43 Průhonice 
číslo účtu: 94-5122111/0710
zastoupená: doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., řed ite lem  
(dále jen „p říjem ce")

(společně dále také jako „sm luvn í s trany")
uzavírají

podle ustanovení § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experim entá ln ího 
vývoje a inovací z veře jných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkum u, experim entá ln ího  vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen  „zákon 
č. 130/2002 Sb.")/ podle ustanovení § 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravid la), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým  se v souladu s články 107 a 108 
Sm louvy o fungování EU prohlašují u rč ité  kategorie  podpory za slučite lné s vn itřn ím  trhem  (dále jen 
„nařízení"), tu to  smlouvu:

Článek 1 
Předmět smlouvy

1) Předm ětem  té to  sm louvy je  úprava práv a povinností poskytovatele a příjemce v souvislosti 
s účelovou podporou, poskytnutou  podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. ze státního 
rozpočtu na řešení p ro jektu  výzkumu, vývoje a Inovací s identifikačním  kódem LTAUSA18200 a 
s názvem Porozumění struktuře a dynamice temperátních lesů severní hemisféry -  Úvod do 
třetího  rozměru (dále jen  „P ro jek t"), jak  plyne z Přílohy I té to  sm louvy dále jen „Příloha I" a Přílohy 
II té to  sm louvy dále jen  „Příloha II", realizovaného v rámci podprogram u INTER-ACTION 
(LTAUSA18), program u INTER-EXCELLENCE (dále jen  „P odprogram "). Příloha I obsahuje schválený 
návrh Projektu, jehož realizace představuje účel poskytnuté podpory - specifikovaný mj. rozsahem 
a cíli řešení Projektu, ind ikáto ry je jich  p lnění a je jich  cílovým i hodnotam i (tj. očekávané výsledky 
řešení, způsob a harm onogram  je jich  dosažení a ověření). Příloha II obsahuje rozpočet Projektu, 
zahrnující celkovou výši uznaných nákladů Pro jektu, je jich  výši v jedno tlivých  kalendářních letech 
podle je jich  dalšího položkového členění podle článku 2 odst. 1 té to  sm louvy, a dále celkovou výši
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finančních prostředků určených ke krytí schválených způsobilých nákladů (tj. uznaných nákladů) 
Projektu v jedno tlivých  kalendářních letech, výši krytí těch to  finančních p rostředků v kategoriích: 
schválená podpora podle té to  sm louvy, další veře jné zdroje a neveřejné zdroje. Příloha III té to  
sm louvy dále jen „P říloha III" obsahuje plán hodnocení Projektu. Příloha IV specifikuie sankce při 
porušení sm louvy nebo ustanovení obecně závazných předpisů dále jen  „Příloha IV".

2) Účelem podpory je  dosažení stanovených cílů Projektu uvedených v Příloze I sm louvy. Rámec 
pro jektu.

3) Příjemce je  povinen realizovat Projekt za podm ínek a v rozsahu té to  sm louvy.

4) Osobou, odpovědnou příjem ci za odbornou úroveň Projektu (tj. řešite lem  Projektu) a současně 
určenou pro kom unikaci mezi příjemcem a poskytovatelem , je  Ing. Kamil Král, Ph.D.

Článek 2 
Způsobilé a uznané náklady Projektu

1) Způsobilým i náklady Pro jektu ve smyslu článku 25 odst. 3 nařízení, § 2 odst. 2 písm. k) zákona 
č. 130/2002 Sb. m ohou být pouze takové náklady, které  jsou hrazeny výlučně v souvislosti 
s Projektem a jsou zařazeny do jedné z následujících kategorií:

a. osobní náklady/výdaje  včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu 
ku lturních a sociálních potřeb  (nebo jiného  obdobného fondu);

b. odpisy d louhodobého m ajetku (hm otný a nehm otný);
c. os ta tn í zboží a služby;
d. subdodávky;
e. cestovné;
f. nepřím é náklady, m aximálně do výše 25% z přímých nákladů Projektu.

Způsobilé náklady m usejí být vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v článku 3 té to  
smlouvy.

2) [Jznaným] náklady^ P ro jektu  ve smyslu § 2 odst. 2 písm. I) zákona č. 130/2002 Sb. jsou 
způsobilé náklady schválené poskytovatelem.

3) Poskytovatel stanovuje celkovou výši uznaných nákladů na celé období řešení Projektu podle 
článku 3 té to  sm louvy na 7853000,- Kč (slovy sedm m íliónúosm setpadesáttřltis íc korun 
českých).

4} Při úhradě uznaných nákladů z podpory je  příjemce povinen dodrže t in tenzitu  podpory (tj. podíl
účelové podpory na celkových uznaných nákladech) podle Přílohy II. Současně je  příjemce 
povinen jednoznačně a průkazně do lož it úhradu zbývajících uznaných nákladů z ostatních 
zdrojů.

5) Příjemce, k te rý je  účetn í jedno tkou, je  v rámci účetn ictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro Projekt povinen vést oddělenou evidenci 
o vynaložených výdajích nebo nákladech Projektu a v rámci té to  evidence sledovat náklady nebo 
výdaje hrazené z podpory. Příjemce, kte rý není účetní jedno tkou , vede tu to  oddělenou evidenci

pokud příjemce podpory neúčtu je o „nákladech" ale o „výdajích", lze te rm ínem  „nák lady" rozum ět i ty to  výdaje. Pro 
účely výpočtu podpory a vykazování v Projektu je  však nutné ty to  výdaje časové rozlišovat ve vztahu k období řešení 
Projektu (a to  i m im oúčetně)
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v rám ci daňové evidence v souladu se zvláštním právním  předpisem^ a in terním i účetním i 
postupy, a to  tak, aby jeh o  vn itřn í účetní a ko n tro ln í postupy dovolovaly přím é srovnání položek 
deklarovaných jako  součást Projektu (aktiv a pasiv, nákladů a výnosů) s položkam i obsaženými v 
odpovídajících finančních výkazech a ostatních podkladových účetních dokumentech.

6) Příjemce je  povinen vynakládat finanční prostředky Projektu správně, efektivně, hospodárně,
účelně a přim ěřeně k cenám v místě a čase obvyklým  v souladu se zvláštním i právním i předpisy^. 
Příjemce je  povinen postupovat při vynakládání p rostředků z podpory podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veře jných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce současně nese plnou 
odpovědnost za to , že v průběhu řešení Projektu nedojde k dvojím u financování a vykazování 
týchž uznaných nákladů (téže výzkum né aktiv ity ) Projektu z veřejných nebo neveřejných 
prostředků.

Článek 3 
Zahájení a ukončení Projektu

Příjemce je  povinen:

1) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I, nejdříve však 1. 1. 2019 a nejdéle do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti té to  sm louvy,

2) ukončit řešení Projektu tj.  ukonč it věcně zaměřené pro jektové  ak tiv ity  a čerpání poskytnuté 
podpory podle Přílohy I a Přílohy II nejpozději do 31 .12 . 2022.

Článek 4
Poskytnutí podpory, je jí výše a podmínky jejího čerpání

1) Poskytovatel poskytne příjem ci účelovou podporu na řešení Projektu fo rm ou  dotace ve výši 
podle odstavce 2 to h o to  článku (dále jen „podpora ") na účet příjem ce, k te rý je  uvedený v té to  
sm louvě.

2) Poskytovatel stanovuje celkovou výši podpory přidě lenou na celé období řešení Projektu podle 
článku 3 té to  sm louvy na 7853000,- Kč (slovy sedm m iliónůosm setpadesáttřitis íc korun českých).

3) N edojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání 
rozpočtu , je  povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti sm louvy o poskytnutí podpory. U víceletých p ro jektů  ve druhém  roce řešení a 
dalších letech řešení je  povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních 
dnů od začátku kalendářního roku v případě, že jsou splněny závazky příjemce vyplývající ze 
sm louvy o poskytnutí podpory a že jsou zařazeny údaje do in form ačního systému výzkumu, 
vývo je  a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., a se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném  přístupu k inform acím

4) Příjemce je  povinen použít podporu  výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu 
vym ezených Přílohou II hrazených z podpory.

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjm ů, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon tro le  ve veře jné správě a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
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Článek 5
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory

1) Podle § 9 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. nesmí být v průběhu řešení Projektu změněna výše 
uznaných nákladů o více než 50 % výše uznaných nákladů stanovené v článku 2 odst. 3 té to  
sm louvy a výše podpory o více než 50 % výše podpory stanovené v článku 4 odst. 2 té to  smlouvy.

2)  Změnu celkové výše uznaných nákladů Pro jektu nebo celkové výše poskytnuté  podpory lze 
p rovést Jen na základě uzavření dodatku ke sm louvě po předchozí písemné žádosti příjemce. 
Změny výše uznaných nákladů p ro jektu , navrhované v žádostí, a s tím  související výše podpory 
musí být zdůvodněné, podložené schváleným i č innostm i a musí bý t odsouhlasené 
poskytovatelem .

3) Změny finančních objem ů v položkověm  členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II, které nem ají v liv  ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani 
na celkovou výši podpory, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce svým písemným 
souhlasem. Předchozí souhlas poskytovatele není vyžadován pouze v případě, kdy přesuny mezi 
položkam i nepřesáhnou v daném kalendářním  roce v souhrnu sumu rovnající se 10 % 
z poskytnuté  podpory v daném roce, přičem ž do to h o to  souhrnu se započítávají pouze přesuny 
mezi položkam i ve smyslu je jich  navýšení. To se nevztahuje na změny finančních objem ů nebo 
položkové přesuny v rámci osobních nákladů, kdy je  vyžadován předchozí souhlas poskytovatele 
bez výjim ky. Nepřímé náklady nelze navyšovat nad rámec stanovený v článku 2 odst. 1.

4) Příjemce má m ožnost podat žádost o souhlas se změnou v položkovém  členění podle věcné 
specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 3 to h o to  článku nejpozději do 15. listopadu 
daného kalendářního roku, nejméně však 60 kalendářních dnů před datem  ukončení řešení 
Projektu podle článku 3 odst. 2 té to  sm louvy. O souhlas se změnou výše uznaných nákladů nebo 
poskytnuté  podpory Projektu podle odst. 2 to h o to  článku, s následným uzavřením dodatku k 
té to  sm louvě, může příjemce požádat do  31. října daného kalendářního roku, nejm éně však 60 
kalendářních dnů před datem  ukončení řešení Projektu podle článku 3 odst. 2 té to  sm louvy.

5) Na souhlas poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo zm ěnou výše podpory 
podle to h o to  článku nemá příjemce právní nárok.

Článek 6

1) Příjemce je  povinen vracet zpět nevyčerpané finanční prostředky na:

a) výdajový účet m in isterstva č. 0000821001/0710, pokud příjemce vrací 
nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, na k te rý  byla podpora 
poskytnuta,

b) účet cizích prostředků m in isterstva č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce 
vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním  
rozpočtem .

lukavcovah
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2) Příjemce pří vracení finančních prostředků může postupovat obdobně dle odstavce 1 před 
dokončením  p ro jektu , pokud je  mu zřejmé, že finanční prostředky nebudou využity.

3} Příjemce je  povinen vyrozum ět o vrácení finančních prostředků, souvisejících s poskytnutou 
podporou  avízem, poskytovatele, a to  fo rm ou  datové zprávy nebo zprávou opatřenou 
zaručeným  e lektron ickým  podpisem  na e-m ailovou adresu aviza@ msmt.cz a rovněž je povinen 
o té to  skutečnosti in fo rm ova t ve ste jné lhů tě  a ste jným  způsobem oddělení řízení 
m ezinárodních program ů VaVal. Poskytovatel musí avízo obdržet nejpozději v den připsání 
vra tký  na účet.

4) Příjemce je  povinen vypořádat dotaci se státním  rozpočtem  podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním  
rozpočtem , stá tn ím i finančním i aktivy a Národním  fondem  (vyhláška o finančním  vypořádání), 
ve znění pozdějších předpisů.

5) Souhrnné vyúčtování podpory a celkových uznaných nákladů Projektu, k te ré  je  také součástí 
průběžné zprávy podle odst. 6 Přílohy lil, příjemce předkládá za jedno tlivé  kalendářní roky vždy 
do 30. ledna následujícího ka lendářního roku, souhrnné vyúčtování uznaných nákladů Projektu, 
k te ré  je  součástí závěrečně zprávy podle odst. 6 Přílohy lil, příjemce předkládá do 
30 kalendářních dnů po ukončení Projektu. V případě ukončení řešení Projektu před term ínem  
uvedeným  v článku 3 odst. 2 té to  sm louvy příjemce předloží poskytovateli souhrnné vyúčtování 
uznaných nákladů nejpozději do 60 kalendářních dnů po to m to  m im ořádném  ukončení řešení 
Projektu.

Článek 7 
Další povinnosti příjemce

Příjemce je  dále povinen:

1) uvádět v souvislosti s P rojektem  ve všech zveřejňovaných inform acích identifikační kód Projektu 
podle článku 1 odst. 1 té to  sm louvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytnuta podpora 
v rám ci program u INTER-EXCELLENCE, včetně správného ofic iá ln ího názvu nebo o fic iá ln í zkratky 
poskytovate le  a o fic iá lního loga poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna na 
adrese w w w .m sm t.cz,

2) písemně in fo rm ova t poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti té to  
sm louvy a které  se dotýka jí právní osobnosti příjem ce, údajů požadovaných pro prokázání 
způsobilosti příjemce nebo údajů, které by m ohly m ít v liv  na řešení Projektu, respektive na 
dosahování jeh o  cílů nebo jeho  rozpočet, a to  nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o 
takové skutečnosti dozvěděl,

3) o případnou změnu v osobě řešite le požádat písemně poskytovatele. V případě souhlasu 
poskytovate le  se změnou dojde k uzavření dodatku k té to  smlouvě,

4) v případě změn ostatních členů řešite lského tým u, k te ré  neovlivní předm ět, cíl a rozpočet 
Projektu, poskytovate le  in fo rm ova t prostředn ictvím  průběžné nebo závěrečné zprávy,

5) um ožn it řeš ite li a ostatním  členům  řešitelského tým u  uvedeným v Příloze I řešení Projektu 
v p lném  rozsahu pracovních úvazků podle Přílohy I v rámci s n im i uzavřeného pracovněprávního 
vztahu.
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6) neprodleně in fo rm ovat poskytovate le  o podezření na nesrovnalosti zjištěné při řešení Projektu. 
Nesrovnalostí se rozumí porušení některého z ustanovení:

a) práva Evropské unie,
b) právních předpisů České republiky,
c) té to  smlouvy.

7) předávat poskytovateli zprávy o řešení Projektu podle Přílohy III,

8} řádně uchovávat orig inály všech rozhodnutí, sm luv a dalších dokum entů  týkajících se řešení
Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data posledního poskytnutí 
podpory nebo je jí části,

9) po celou dobu řešení Projektu nakládat s veškerým m ajetkem  získaným z prostředků na Projekt
hospodárně, e fektivně a účelně, zejména je j zabezpečit p ro ti poškození, z trá tě  nebo odcizení,

10} vyv inout veškeré nezbytné úsilí k dosažení cílů uvedených v Pro jektu a splnění veškerých závazků
vůči poskytovateli.

Článek 8 
Kontrola řešení Projektu

1) Veřejnosprávní kontro la  použití podpory probíhá u příjem ce na základě § 39 zákona č. 218/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontro le , ve 
znění pozdějších předpisů, § 4  a ostatních příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontro le  {kon tro ln í řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona č. 130/2002 Sb.

2) Kontro la plnění cílů Projektu je  poskytovatelem  prováděna v souladu s § 13 zákona č. 130/2002 
Sb. podle pokynů poskytovatele v term ínech a způsobem, které jsou uvedeny v Příloze III.

3) Poskytovatel je  oprávněn v průběhu řešení Projektu a následně až po dobu 10 let po ukončení 
jeho  řešení provádět kon tro ly  čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů 
Pro jektu podle té to  smlouvy.

4) Příjemce je  povinen um ožnit pověřeným  zaměstnancům poskytovatele kontro lu  realizace 
pro jektu , hospodaření s poskytnutou  podporou a zpřístupnit jim  k tom u  veškeré potřebné 
doklady.

5) Pokud zaměstnanci poskytovatele na základě provedené kontro ly  dojdou k závěru, 
že na straně  příjemce podpory m oh lo  do jít k porušení rozpočtové kázně, je  vedoucí kon tro ln í 
skupiny povinen po případném  vypořádání nám itek k p ro toko lu  o kontro le  dá t podnět 
příslušnému finančním u úřadu, k te rý je  oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.

6) Příjemce je  povinen in fo rm ova t poskytovatele o kontrolách, k teré  u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou podporou provedeny externím i kontro ln ím i orgány, včetně závěrů těch to  kontro l, 
a to  bezprostředně po je jich  ukončeni.

7) Pokud se poskytovatel na základě kontro ln ího  zjištění důvodně domnívá, že příjemce podpory 
v přímé souvislosti s ní porušil některou z dalších podmínek, je jíž povaha umožňuje nápravu
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v náhradní lhůtě, poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce k provedení 
opa třen í k nápravě podle § 14 f odst. 1 rozpočtových pravidel.

Článek 9 
Porušení rozpočtové kázně

1) Porušení povinností uvedených v té to  sm louvě nebo stanovených právním i předpisy představuje 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) n ebo j) rozpočtových pravidel.

2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je  podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost p rovést na 
základě rozhodnu tí m ístně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně, 
případně penále za prod lení s jeho  provedením . V příloze IV jsou specifikována rozpětí hodno t 
snížených odvodů u vybraných porušení sm luvních u jednání vyplývajících pro příjemce z té to  
sm louvy.

3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční 
úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Sankce, odnětí nebo zastavení podpory

1) Sankcemi se zde rozum í tzv. snížené odvody ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech.

2) Poskytovatel zahájí řízení o odně tí podpory podle ustanovení § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel 
postupem  podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do jde -li po 
podpisu té to  sm louvy a v době je jí účinnosti:

a) k vázání p rostředků stá tn ího rozpočtu,

b) ke zjištění, že údaje, na je jichž základě byla podpora poskytnuta, byly neúplné nebo 
nepravdivé, nebo

c) ke zjištění, že podpora byla poskytnuta nebo čerpána v rozporu se zákonem nebo právem 
Evropské unie,

d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na k te rý byla podpora poskytnuta, 
pokud již  nedošlo k porušení rozpočtové kázně,

e) k vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním  navrácení veře jné 
podpory,

f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce.

3) Neoprávněným  použitím  nebo zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze stá tn ího 
rozpočtu a použitím  podpory příjem cem  na jin ý  účel, než na jaký  mu byla podle té to  sm louvy 
podpora poskytnuta, nebo v rozporu s je jich  časovým určením , i jakékoliv jiné  použití podpory  v 
rozporu s podm ínkam i stanoveným i právním i předpisy nebo to u to  sm louvou, které přím o 
souvisí s účelem, na k te rý  byla podpora poskytnuta, je  porušením  rozpočtové kázně ve smyslu § 
44 odst. 1 rozpočtových pravidel.
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4) Poskytovatel nemusí vyp la tit podporu nebo je jí část, dom nívá-lí se důvodně, že příjemce v přímé 
souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním  předpisem  nebo nedodržel účel podpory 
nebo podmínky, za kterých byla podpora poskytnuta.

5) Poskytovatel o opa třen i podle odst. 3 a odst. 4 to h o to  článku bez zbytečného odkladu vhodným  
způsobem in fo rm u je  příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tu to  in form aci obdržel, 
podat poskytovateli p ro ti to m u to  opatření nám itky. O nám itkách rozhoduje m in is tr školství, 
m ládeže a tě lovýchovy.

6} Je-li při finanční nebo jiné  kontro le  zjištěno, že příjemce

a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem ,

b) nedodržel účel podpory, nebo

c) porušil jino u  podm ínku, za které byla podpora poskytnuta, u které nelze vyzvat k provedení 
opa třen í k nápravě podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel,

vyzve poskytovatel příjem ce k vrácení podpory nebo je jí části v jím  stanovené lhůtě.

7) Jsou-li do IS VaVal předány údaje, které neodpovídají defin ic i datových prvků a které ov livn í výši 
poskytnuté  podpory a Rada pro výzkum, vývoj a inovace p ro to  v návrhu výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace příslušnému poskytovateli výši výdajů na následující pě tile té  období sníží podle § 14 
odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., poskytovatel obdobným  způsobem sníží podporu  příjem ci, k te rý 
mu nesprávné údaje předal.

8) V případě, kdy byl příjemce pravom ocně odsouzen pro tres tný  čin uvedený v § 7 odst. 3 písm. a) 
až c) zákona č. 130/2002 Sb. může poskytovatel zcela nebo zčásti ods toup it od té to  sm louvy. 
O dstoupením  z to h o to  důvodu se ta to  smlouva od počátku zcela nebo zčásti ruší a příjem ce je  
povinen v rá tit  veškerou podporu nebo je jí část.

9) Příjemce podpory je  povinen v rá tit poskytovateli poskytnutou  podporu nebo je jí část, pokud je  
příjem ci známo, že p ro jekt nedokončí. Příjemce je  povinen te n to  svůj záměr oznám it 
poskytovateli bezprostředně poté, co bude m ít ob jek tivn í m ožnost zjis tit, že Projekt nebude 
možné realizovat.

Článek 11 
Závazek m lčen livosti

1) Příjemce je  povinen zachovávat m lčenlivost o  údajích, podkladech a vnesených právech, k teré  
mu byly poskytnuty jako důvěrné a je jichž předáni dalším subjektům  by m ohlo  být pro toho , kdo 
je  poskytl, nevýhodné. Vnesenými právy se pro účely té to  sm louvy rozumí poznatky a inform ace, 
které jsou vlastn ictvím  příjemce Projektu před uzavřením té to  smlouvy, nebo které  příjemce 
získá paralelně, avšak m im o naplňováni té to  sm louvy, a které  jsou nezbytné pro řešeni Projektu. 
K vneseným právům  pa tří autorská práva a práva k výsledkům  na základě návrhu patentu  nebo 
jeho uděleni, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných druhů 
a dalších rozhodnutí nebo jinak  srovnatelných ochranných opatření.

2) Závazek m lčenlivosti zaniká:

a) pokud se obsah těch to  údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným , a to  
na základě jiných  prací prováděných m im o rámec Projektu nebo na základě opatření, 
která nesouvisejí s tě m ito  pracemi,

b) sdělením těch to  údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku m lčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním  požadavku m lčenlivosti těm i, k te ří požadavek stanovili.
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3) Pokud je  příjemce na základě té to  sm louvy oprávněn předávat údaje, podklady a vnesená práva 
dalším osobám, je  povinen za jis tit, aby ty to  osoby zachovávaly m lčenlivost a veškeré údaje 
používaly jen  k účelům, k nimž jim  byly předány.

Článek 12
Poskytování informaci a údajů o Projektu a jeho výsledcích

1) Příjemce je  povinen předávat poskytovateli úplné, pravdivé a včasné inform ace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných  výsledcích Projektu. Za tím to  účelem je  Příjemce povinen 
postupovat podle pokynů poskytovate le  a v  souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 
předávat poskytovate li požadované údaje. Současně příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto  
požadovaných údajů a se zpřístupněním  redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu 
ve ře jnosti poskytovatelem . Poskytovatel předává údaje o Projektu do IS VaVal a evropských 
inform ačních systémů.

2) Příjemce souhlasí, že v případě, kdy jako  další zdro j financování Projektu jsou finanční prostředky 
stá tn ího rozpočtu České repub liky poskytnuté  některým  jin ým  poskytovatelem , m ohou být 
poskytovatelem  to m u to  jiné m u  poskytovate li (pokud o to  požádá) sděleny údaje o Projektu, 
k teré  jsou jinak  považovány za důvěrné ve smyslu čl. 11 odst. 1 té to  smlouvy.

3) Pokud je  p ředm ět řešení Pro jektu p ředm ětem  obchodního ta jem ství, je  příjemce povinen 
poskytnou t konkrétn í in form ace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém  
rozsahu a fo rm ě, aby byly zveře jn ite lné. Pokud p ředm ět řešení Projektu nebo jiné  ak tiv ity  
výzkumu a vývoje podléhají m lčenlivosti, stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, 
poskytovate l a příjem ce poskytu jí in form ace o prováděném  výzkumu, vývoji a je jich výsledcích s 
vyloučením  těch inform ací, o nichž to  stanoví příslušný zvláštní právní předpis.

Článek 13 
Výsledky a jejích využití

1) Všechna vlastnická, užívací práva a práva duševního vlastn ic tv í k výsledkům  Projektu patří 
příjem ci a jsou upravena zvláštním i právním i předp isý '.

2) Obecné zásady, k teré  p la tí pro využití výsledků, jsou následující:

a) je - li příjemcem  výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné in frastruktu ry  a má-ii 
výlučná práva k výsledku Projektu plně financovaném u z veřejných prostředků, je  využití 
výsledků možné zejména výukou, veře jným  šířením výsledků výzkumu na nevýlučném 
a nediskrim inačním  základě nebo transfe rem  znalostí.

např. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č, 529/1991 
Sb., o  ochraně topogra fií po iovodičových výrobků, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., 
o užitných vzorech, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o  ochraně biotechnologických 
vynáiezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým  odrůdám  rostiin  a plem enům  zvířat, ve znění 
zákona pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., 
o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 408/2000 Sb., 
o ochraně práv k odrůdám  rostiin  a o změně zákona č. 92 /1996 Sb., o  odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostiin, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám ), nebo zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem  autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon)
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b) je -li příjem cem  účelové podpory podnik spolu s výzkum nou organizací nebo
provozovatelem  výzkumné in fras truk tu ry , pak

(1) výsledky té to  spolupráce, k teré  nelze chrán it podle zákonů upravujících ochranu 
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí č innosti, m ohou být volné šířeny 
a práva k výsledkům  vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné 
in fras truk tu ry  plně náleží tě m to  příjem cům ,

(2) jakákoliv práva k výsledkům  pro jektu , jakož i související přístupová práva, náleží všem 
spolupracujícím  subjektům  v m íře odpovídající rozsahu je jich  účasti na řešení p ro jektu , 
nebo

(3) výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné in fras truk tu ry  obdrží od 
spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním  cenám za práva k výsledkům 
p ro jektu , která vznikla v důsledku je jich  činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu 
podniku, nebo k ním te n to  podnik získal přístupová práva.

3) Příjemce, k te rý up la tňu je  práva k výsledkům  Projektu, je  povinen za jistit, aby výsledky, k nimž 
má vlastnická práva a které  m ohou být využity, byly přim ěřeně a účinně chráněny a využít je  
nebo um ožn it je jich  využití p ři respektování nezbytné ochrany vlastnických a uživatelských práv 
k výsledkům  a m lčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

4) Výsledky, které  nelze chrán it podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou předm ětem  
obchodního ta jem ství, jiného  ta jem stv í nebo utajovanou in form ací podle zvláštního právního 
předpisu nebo mezivládních právních aktů týkajících se Programu, a současně mají publikační 
charakter, je  příjemce podpory povinen aktivně veře jně šířit.

5) Postoupí-li příjem ce m ajetková práva k výsledkům  Projektu tře tím  osobám, zajistí 
odpovídajícím i opa třen ím i nebo sm louvam i, aby jeho závazky přešly na nového nositele 
m ajetkových práv k výsledkům  Projektu tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovate le  vyplývající 
z té to  smlouvy.

Článek 14 
Práva k majetku

Práva k m ajetku pořízenému nebo částečně pořízenému z podpory poskytnuté  na řešení Projektu 
se řídí § 15 zákona č. 130/2002 Sb. Příjemce, k te rý je vlastníkem to h o to  m ajetku, není oprávněn 
bez souhlasu poskytovatele s tím to  m ajetkem  disponovat^ ve prospěch tře t í  osoby po celé období 
řešení Projektu.

Článek 15 
Odpovědnost za škodu

1) Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjem ce. Poskytovatel 
žádným způsobem neodpovídá za nedosta tky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích 
dosažených v rámci Projektu.

tj. nejsou oprávněni bez souhlasu poskytovatele te n to  m ajetek zcizit, prona jm out, pů jč it, zapůjč it či zastavit.

10
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2) Prokáže-li tře tí strana své nároky spojené s prováděním  té to  sm louvy vůči poskytovateli, je  
příjemce, k te rý by m ohl být považován za odpovědného, povinen poskytnout poskytovateli 
součinnost.

Článek 16 
Spory smluvních stran

Spory sm luvních stran vznikající z té to  sm louvy a v souvislosti s n i budou řešeny podle obecně 
závazných právních předpisů.

Článek 17 
Závěrečná ustanovení

1) Tato sm louva se uzavírá na dobu řešení p ro jektu  a následující obdob í potřebné pro vyhodnocení 
výsledků řešení p ro jektu , včetně vypořádání poskytnuté  podpory podle rozpočtových pravidel, 
ne však na dobu delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení pro jektu.

2) Tato sm louva nabývá p la tnosti dnem  podpisu poslední ze sm luvních stran a účinnosti dnem  je jího
zveře jnění v registru sm luv podle zákona č. 3 4 0 /2 0 1 5  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých sm luv, uveřejňování těch to  sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o registru sm luv). Změny té to  sm louvy m ohou být prováděny pouze dohodou smluvních 
stran fo rm o u  písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaným i oprávněným i zástupci 
sm luvních stran.

3) Právní vztahy, které nejsou to u to  sm louvou přím o upravené, se řídí rozpočtovým i pravidly,
zákonem č. 130/2002 Sb., občanským zákoníkem a dalším i souvisejícími zvláštními právním i
předpisy.

4) Nedílnou součástí té to  sm louvy je:

a) Příloha I - Schválený návrh Projektu,

b) Příloha II - Uznané náklady a finanční zdroje Projektu,

c) Příloha III - Plán hodnocení Projektu,

d) Příloha IV - Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění sm louvy a m etada t sm louvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveře jnění s tím , že nezajistí-li poskytovate l uveřejnění sm louvy nebo m etadat sm louvy 
v reg istru sm luv ve lhů tě  30 dnů ode dne uzavření sm louvy, pak je  oprávněn za jistit je jich  
uveře jnění příjemce ve lhů tě  3 měsíců ode dne uzavření sm louvy.

6) Příjemce souhlasí s uveřejněním  celého obsahu sm louvy vyjma inform ací, které nelze poskytnout 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k inform acím .

7) Sm luvní strany souhlasně prohlašují, že si tu to  sm louvu řádně přečetly, je jím u obsahu 
porozum ěly, nejsou jim  známy žádné důvody, pro které by ta to  smlouva nemohla bý t řádně 
plněna nebo které by způsobovaly je jí nep latnost, a že ta to  smlouva je  projevem  je jich  vážné 
vůle, což stvrzují svým i podpisy.
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Za poskytovatele: Za příjemce:

V Praze dne: V dne:

M gr. Jana Kolaříková 
vedoucí oddělení řízení 
m ezinárodních program ů VaVal

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc 
řed ite l

Razítko: Razítko:
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Příloha I ke smlouvě 
Schválený návrh Projektu





'XSr # INTER-EXCELLENCE

Návrh projektu

Podprogram: INTER-ACTION Identifikační kód projektu: LTAUSA18

Název projektu

Porozumění struktuře a dynamice temperátních lesů severní hemisféry -  Úvod do třetího
rozměru

Doba řešení projektu: 0 1 .0 1 . 2 0 1 9  -  31 . 12. 2 0 2 2

Příjemce

Razítko:

Název organizace: 

Jméno řešitele:

Výzkumný ústav Slíva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.l. 

Ing. Kamil Král, Ph.D.

Datum: 25. 4. 2018

Statutární zástupci:
Podpisy: doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. 

řed ite l

Jméno a funkce statut, 
orgánu/ů

M otivační účinek:

S ta tu tá rn í zástupce výše uvedeného subjektu dále prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činnosti v  oblosti VaVal na 
p ro jektu  (s výjim kou studie provedite lnosti) p řed  podáním  návrhu p ro jek tu  (žádosti o podporu). S ta tu tá rn í zástupce 
dále souhlasí, že data  obsažená v dokum entaci k pro jektu  budou předm ětem  hodnoceni podle kap. 4 zadávací 
dokumentace.

Razítko:

Další účastník projektu
není

Název organizace: 

Jméno dalšího řešitele

D atum ; . 

Podpisy:
Statutární zástupci:

Jméno a funkce statut. 
orgánu/Ci

lukavcovah
Obdélník



INTER-EXCELLENCE

Sta tu tá rn í zástupce výše uvedeného subjektu dále prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činnosti v oblosti VaVal na 
p ro jek tu  (s výjim kou studie provedite lnosti) p řed podáním  návrhu p ro je k tu  (žádosti o podporu). S ta tu tá rn í zástupce 
dále souhlasí, že data obsažená v dokumentaci k p ro jek tu  budou předm ětem  hodnoceni podle kap. 4 zadávací 
dokumentace.

Motivační účinek:

Razítko:

Další účastník projektu
NENÍ

Název organizace:

Jméno dalšiho řešitele:

Datum ; ........................

Statutární zástupci:
Podpisy:

Jméno a funkce statut, 
orgánu/ů

Motivační účinek;

S ta tu tá rn í zástupce výše uvedeného subjektu dále prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činnosti v ob lasti VaVal no 
pro jek tu  (s výjim kou studie provedite lnosti) před podáním  návrhu p ro jektu  (žádosti o  podporu). 5(o fu fórn í zástupce 
dále souhlasí, že data obsažená v dokum entaci k p ro jektu  budou předm ětem  hodnoceni podle kop. 4 zadávaci 
dokumentace.

Razítko:

Další účastník projektu
NENÍ

Název organizace:

Jméno dalšího řešitele:

Datum; ........................

Statutární zástupci:
Podpisy:

Jméno a funkce statut, 
orgánu/ů

Motivační účinek:

S ta tu tá rn í zástupce výše uvedeného subjektu dó/e prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činnosti v  ob las ti VoVaí na 
pro je k tu  (s výjim kou studie provedite lnosti) p řed podáním  návrhu pro jektu (žádosti o podporu). S to tu tá rn i zástupce 
dále souhlasí, že data  obsažená i* dokumentaci k p ro jektu  budou předm ětem  hodnoceni podle kop. 4 zadávací 
dokumentace.
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Příloha II ke smlouvě 
Uznané náklady a finanční zdroje Projektu





, „ , . Výzkumný ustav Sitva Taroucy pro kraiinu a okrasné
Tabulka uznanvch n á k la d u ..........................

zahradnictví, v.v.i.

Program: INTER-EXCELLENCE Podprt^am: INTER-ACTION

Porommční struktuře a dynamice tem prto íd i lesů severní hemisféry - úvod do třetího
Název projektu:

IN TER -EX C ELLEN CE

Roky
Celkem

Náklady 2D19 i m n 20ca u m

UmménáUcdy
f¥ tti.K e i

zeefcopddjwu
M A rrM & K Z )

UzmmdndUddy
(rtH.Ke)

zteáepodpnra
M áH TprlÍL«Q

U a tm é n ik M y ttth»pcép»rm
» A 0 r M k . a i

Uamaénákštuřii r ta fc e p a d iĎ f
i id k r r jV ( ta . t f ;

U atanénáU ady

(¥O s.a i
ztoáo podporo 
a A r r n n a  a i

O iM n á k b d y 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 5 548 5 548

O rtatn f ztHrif •  skdlnr 30 30 25 25 30 30 20 20 105 105

T iÉ iIn rti r y i (mak. lO K )* 150 150 0 0 0 0 0 0 150 150

etoM kýpoptatek* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q # b v D H M a D N M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMtDVné 126 126 223 223 81 81 81 81 511 511

Ncpnmé náklady 25J0X 385 385 408 408 374 374 372 372 1539 1539

NáMady celkem 2078 2078 20«3 2 043 1872 1872 1860 1860 7853 7853

Roky

2019 MOt% 2021 M m

Podpora k ^ M T 2078 2043 1872 1860 7 853

Ostatní weře|né zdro)e 0 0 0 0 0

Nevete jné zdroje 0 0 0 Q 0

Zdroje celkem 2 078 2 043 1872 1860 7 853

U nepřímých nákladů je možné využít předdefinovanou hodnotu (lze vepsat i vlastní hodnoty, které se automaticky pfepočitajf) 
*2  položky "Sutrdodávky" a položky "Člendrý poplatek" nelze počítat nepřímé náklady 
Poznámka; tabtdka nesmí obsahovat lád M  červené pde.
FIrMnční p(Mo9(y nesmí obsahovat DPH u pRjemce/dafSftio účastrrika pro|ektu, který se dmvájako plátce DPH

lukavcovah
Obdélník
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Příloha lil. ke smlouvě 
Plán hodnocení Projektu

1) Poskytovatel provádí kon tro lu  a hodnocení Pro jektu (dále jen  „ko n tro la ") podle to h o to  plánu
hodnocení Projektu v souladu s § 13 zákona č. 130/2002 Sb.

2) Poskytovatel, pokud nerozhodne jinak, provádí kon tro lu  u p ro jektů , je jichž řešení trvá více než
2 roky, zpravidla dvakrá t -  jednou  přibližně v polovině řešení Projektu a jednou po ukončení 
řešení Projektu. U p ro jektů , je jichž řešení trvá  kratší dobu, se kontro la  provádí zpravidla jednou 
až po ukončení řešení Projektu.

3) Poskytovatel provádí kon tro lu  ve dvou stupních:

I. M o n ito rin g ; kontro la  I. stupně se provádí zpravidla v  polovině dělky řešení Projektu, a to  u 
p ro jektů , u nichž je  podpora poskytována na dobu delší než 2 roky. U pro jektů, u nichž je  
podpora poskytována na dobu řešení 2 roky a kratší, se zpravidla kontro la  I. stupně provádí 
až po ukončení řešení p ro jektu  a stává se tak součástí kon tro ly  II. stupně. Kontrola probíhá 
vždy za účasti č lena/členů odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem  
určeného odborníka/u rčených odborníků, a to  na základě příjemcem  předložené průběžné 
zprávy. Průběžná zpráva obsahuje inform ace a přílohu podle odst. 6 písm. a) té to  přílohy. 
Závěrečná zpráva obsahuje inform ace a p řílohu podle odst. 6 písm. b) té to  přílohy. 
Poskytovatel si však vyhrazuje právo uskutečnit kon tro lu  I. stupně i v jiných časových úsecích 
řešení Projektu.

II. Evaluace: kon tro la  II. stupně navazuje vždy až na kontro lu  I. stupně a je  realizována za účasti 
č lena/členů odborného  poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem  určeného 
odborníka/určených odborníků, a to  na základě příjem cem  předložené průběžné zprávy či 
závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva obsahuje Inform ace a přílohu podle odst. 6 písm. b) té to  
přílohy. Evaluace může být navázána na provedení finanční nebo veřejnosprávní finanční 
kon tro ly , k te rou  provádí rovněž poskytovatel. Poskytovatel provádí hodnocení II. stupně 
(evaluaci) vždy při zjištění nesouladu v I. stupn i hodnocení (m onito ringu) a vždy po ukončení 
řešení Projektu.

4) Podle výsledku hodnocení ve II. stupni bude Pro jekt zařazen do jedné z následujících kategorií:

V Projekt úspěšně p ln í/sp ln il stanovené cíle v souladu se sm louvou; bylo dosaženo 
vynikajících výsledků ve výzkumu a vývoji m ezinárodního významu. Výsledek hodnocení 
Projektu v té to  kategorii je  třeba  podrobně odůvodn it popisem skutečností, které 
prokazatelně ov livňu jí nebo ov livn ily  aktuá lní světové trendy výzkumu a vývoje.

Projekt p ln í/sp lní! stanovené cíle v rozsahu stanoveném  ve smlouvě („uspěl podle 
zadání") a byly získány kva litn í výsledky ve výzkumu a vývo ji na národní úrovni.

O Pro jekt nep ln í/nesp ln il stanovené cíle z důvodů, které nem ohl poskytovatel ani příjemce 
předvídat. Ostatní podm ínky stanovené ve sm louvě byly ale dodrženy. Výsledek 
hodnocení Pro jektu v té to  kategorii je  třeba  podrobně odůvodn it popisem a vysvětlením  
skutečností, k teré  příjem ce ob jektivně  nem ohl předvídat a které mu z prokazatelně
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objektivn ích důvodů znemožnily sp ln it všechny cíle stanovené v Příloze II. Nesplněné cíle 
jsou kategorizovány na cíle, které nebyly naplněny vůbec a cíle, které byly naplněny 
zčásti. V d ruhém  případě je  třeba specifikovat, do jaké m íry byly cíle naplněny. Protože 
výsledek hodnocení Projektu v kategorii „ 0 “  znamená nesplnění některých závazků 
příjemce stanovených ve smlouvě, případné uplatnění sankcí je  třeba  posuzovat 
v souladu s článkem 14 smlouvy.

Projekt nep ln í/nespln il stanovené cíle, podm ínky stanovené sm louvou nebyly ze strany 
příjem ce dodrženy. Výsledek hodnocení Pro jektu v té to  kategorií znamená neplnéní 
podm ínek sm louvy a uplatnění sankcí je  třeba posuzovat v souladu s článkem 
14 sm louvy. V případě, že půjde o výsledek průběžného hodnocení Projektu, prom ítne 
se do výše poskytované podpory Projektu pro  další etapu řešení, kdy původně 
stanovená výše podpory pro následující kalendářní rok nebo pro celé následující období 
může být snížena až o 50 % o p ro ti hodnotě  uvedené ve sm louvě. Výsledek hodnocení 
v té to  kategorií v posledním roce řešení Pro jektu bude spojen s uplatněním  sankce, která 
může m ít i fo rm u  úplného odnětí podpory, požadavku na je jí vrácení nebo vrácení je jí 
části podle článku 10 smlouvy.

5)

6 )

V souvislosti s vyhodnocením  Programu může poskytovate l požadovat, aby příjemce předložil 
další podklady pro  závěrečné zhodnocení výsledků Projektu, případných přínosů Projektu a je jich  
socioekonom ických dopadů v návaznosti na vyčerpanou podporu v období až do 180 dnů ode 
dne ukončení poskytování podpory v rámci Programu.

Pro účely kon tro ly  Projektu v průběhu a na konci jeho  řešení má příjemce povinnost p řed lož it 
poskytovateli ke schválení následující dokum enty:

a) průběžnou zprávu o řešení Projektu, je -li podle ustanovení odst. 3} té to  přílohy vyžadována. 
Průběžná zpráva musí obsahovat

•  in form ace o postupu prací na Projektu,
•  zhodnocení dosažených dílčích cílů Projektu,
•  porovnání skutečně provedených prací na Projektu s p lánovaným  harm onogram em ,
•  přehled a zdůvodnění případných změn, které  během řešení Projektu nastaly o p ro ti 

původním  plánům  v harm onogram u a rozpočtu, včetně uvedení stanoviska 
poskytovatele,

•  porovnání výše skutečně vynaložených uznaných nákladů a výše skutečně čerpané 
podpory s p lánovaným  rozpočtem,

•  porovnání skutečných výstupů Projektu s da ty  zveře jněným i příjemcem,
•  roční vyúčtování uznaných nákladů Projektu, včetně souhrnného a položkového výpisu 

nákladů z účetní evidence, za m on itorovací období.

V rámci průběžného hodnocení je  rovněž posuzováno plnění inform ační povinnosti příjemce a 
předávání in form ací do IS VaVal. Povinnou přílohou průběžné zprávy jsou dva oponentn í 
posudky dvou nezávislých oponentů  a zápis z oponentního  řízení. Průběžné oponentn í řízení se 
provádí podle pokynů poskytovatele®;

Poskytovatel zveřejní pokyny k oponentním u řízení na in ternetových stránkách Programu. Podle pokynů 
poskytovatele si te n to  zpravidla vyhrazuje právo určit oponenty a členy oponentn í rady nebo členy kon tro ln í komise,
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b) závěrečnou zprávu o řešení Projektu, která obsahuje

•  veškeré inform ace o průběhu řešení Pro jektu v posledním kalendářním  roce a za celé období 
řešení Projektu {tj. ode dne oznámeného zahájení Projektu do dne jeho  ukončení),

•  souhrnné zhodnocení a přehled dosažených výsledků a výstupů s ohledem  na všechny 
stanovené cíle,

•  p lnění předepsaných ind ikátorů ,
•  vyúčtování celkových uznaných nákladů Pro jektu a přehled vynaložených nákladů včetně 

specifikace je jich  položek a souhrnného a položkového výpisu z účetní evidence,
•  výpis o čerpání p řidě lené podpory Projektu,
•  přehled a zdůvodnění případných změn, které  během řešení Projektu nastaly op ro ti 

původním  plánům  v harm onogram u a rozpočtu, včetně uvedení stanoviska poskytovatele.

Součástí závěrečné zprávy je  redakčně upravená závěrečná zpráva, tj. závěrečná zpráva upravená k 
pub likování tak, aby poskytla tře tím  stranám  nato lik  dosta tečnou in form aci o dosažených výsledcích, 
že m ohou požádat příjemce o licenci na výsledky, aniž by byla ohrožena p riorita  příjemce výsledky 
pub likovat, autorsky nebo jinak  právně chránit, kom erčně využít či jiným  způsobem zveřejn it. 
(Redakčně upravená závěrečná zpráva se nepředkládá v případě, kdy lze závěrečnou zprávu zveře jn it 
v plném  znění). Povinnou přílohou závěrečné zprávy jsou dva oponen tn í posudky dvou nezávislých 
oponentů  a zápis z oponentn ího  řízení. Závěrečné oponentn í řízení se provádí podle pokynů 
poskytovatele^;

c) dodatečné zprávy, t j. jakéko liv  další zprávy vyžádané poskytovatelem  za účelem kontro ly.

7) Příjemce zpracuje dokum enty  podle odst. 6 té to  přílohy v rozsahu a form átech podle pokynů 
poskytovatele, a předkládá je  v lis tinné  a e lektron ické  fo rm ě, za je jichž obsahovou shodnost sám 
odpovídá. Příjemce předává lis tinnou fo rm u dokum entů  poskytovateli doporučenou poštou 
nebo prostředn ictvím  podate lny poskytovatele.

8) Příjemce předkládá průběžnou zprávu poskytovateli (je-li podle odst. 3) vyžadována), podle odst. 
6 písm. a) té to  přílohy, bez zbytečného prod lení do 60 kalendářních dnů od výzvy učiněné 
poskytovate lem , nejdéle však do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Poskytovatel si 
může vyžádat m im ořádné předložení průběžné zprávy o řešení Projektu i m im o výše uvedené 
term íny.

9) Příjemce předkládá závěrečnou zprávu podle odst. 6 písm. b) té to  přílohy poskytovateli nejdéle 
do  30 ka lendářních dnů  po ukončení Pro jektu podle článku 3 odst. 3 smlouvy.

10) Poskytovatel je  oprávněn naříd it příjem ci uspořádat kon tro ln í den kdykoli v průběhu řešení 
Pro jektu a předložené zprávy podle odst. 6 té to  přílohy nechat v rámci kon tro ln ího  dne posoudit 
ko n tro ln í komisí. Kontro lní den se provádí podle pokynů poskytovatele.

te rm ín , m ísto konání a způsob provedení oponentn ího řízení nebo kon tro ln ího  dne. Příjemce má právo se k návrhu 
poskytovatele vy jádřit, a to  ne jdé le?  ka lendářních dnů od je h o  doručení. Pokud tak  neučiní, má se za to , žes návrhem 
poskytovatele souhlasí. Případné nám itky příjemce však poskytovatel není povinen akceptovat.
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11) Oponentní řízení nebo kon tro ln í den organizačně a finančně zajišťuje p říjem ce a konají se 
zpravidla v místě řešení Projektu, pokud poskytovatel po předchozí dohodě s příjemcem  
nestanoví jinak. Příjemce je  povinen osobám, které se účastní oponentního  řízení nebo 
kontro ln ího  dne nebo jsou jm enov itě  určeny poskytovatelem , poskytnou t v předem  dohodnuté  
době přístup na pracoviště, kde je  P ro jekt řešen, k osobám podílejícím  se na řešení Projektu, 
ke všem dokum entům , počítačovým  záznamům a zařízením, k te ré  přísluší k Projektu. Od osob 
účastnících se oponentního  řízení nebo kontro ln ího  dne se požaduje slib m lčenlivosti ve vztahu 
k obchodním u čl jiném u typu ta jem stv í definovaného podle zvláštních právních předpisů.

12) O ponentní rada při oponentn ím  řízení a kon tro ln í komise při kon tro ln ím  dnu a jednáních 
souvisejících s průběhem  řešení a ukončením  Projekt postupují zejména v souladu se zákonem 
č. 130/2002 Sb., pokyny poskytovatele a M etod ikou  hodnocení výsledků výzkumných organizací 
a hodnocení výsledků ukončených program ů schvalovanou vládou ČR a p la tnou pro hodnocení 
uplynulého kalendářního roku.

13) Z kontro ln ího  dne je  pořizován zápis, k te rý  je  vyhotoven vždy na místě ve dvou vyhotoveních, 
přičemž jeden z nich náleží poskytovate li a d ruhý příjemci. Příjemce je  povinen doruč it 
poskytovateli zprávu z kontro ln ího  dne do 7 kalendářních dnů ode dne jeho  konání.
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Příloha IV. ke smlouvě
Podmínky, další podmínky a ostatní povinnosti a tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové

kázně

Podm ínky

Do této kategorie patří zásadní podm ínky pro poskytování podpory, kdy jejich porušením jsou  porušována 

ustanoveni zákona č .2 18/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rámci sm louvy patří do kategorie Podm ínky tato ustanovení:

Článek 4, odst. 4); Č lánek 6, odst. I ) a ž 3 ) ,

Další podm ínky

Do této kategorie patří podm ínky pro poskytování podpory, kdy jejich porušením jsou  rovněž porušována 

ustanovení zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rám ci sm louvy patří do kategorie Další podm ínky tato ustanovení:

Článek 1, odst. 2); Článek 2, odst. 1), odst. 4) až odst. 6); Článek 6, odst. 4) až odst. 6);

O statní povinností

Do této kategorie patří povinnosti příjem ce podpory, kdy je jich  porušení nelze klasifikovat jako  porušení 

ustanovení zákona č .2 18/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rám ci sm louvy patří do kategorie Ostatní povinnosti tato ustanovení:

Článek 3, odst. 1) až 3); Článek 5, odst. 2 až 3); celý Článek 7; Článek 8, odst. 4, odst. 6); Článek 11, odst. 1, odst.

3), odst. 4); Č lánek 12, odst. I, odst. 3); celý Článek 13; Článek 14, odst. 4), odst. 5), odst. 6); celý Článek 15; 

Článek 16, odst. 2).

Do této kategorie patří i povinnosti příjem ce podpory dle Přílohy III ve sm yslu v ní obsažených ustanovení odst.

6), odst. 7), odst. 8), odst. 9), a odst. 13).

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtově kázně

Pořadové
číslo

Typ porušení rozpočtové kázně Sankce

1. Porušení rozpočtové kázně v souvislostí s povinnostmi vyplývajícími ze ZVZ^

1.
•  N eprovedení zadávacího řízení na výběr 

dodava te le /zhotov ite le

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

 ̂ZVZ =  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. (viz zadávací 
dokum entaci kpt. 4.4.4)
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•  Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení pokud je  oznámení o zahájení 
požadováno zákonem

2.

Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem 
snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity 
stanovené v ZVZ

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky 
v případě, že tento postup vede až 
k zadání veřejné zakázky bez 
jakéhokoli výběrového řízení

3.

Neuveřejnění oznámení o zakázce v souladu 
s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropskě unie {OJEU), pokud to vyžadují 
směrnice)

50 - 80 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení pravidel

4.

•  Nedostatečné definování předm ětu zakázky
v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, 
nebo v zadávací dokum entaci

•  Nastavení kvalifikačních předpokladů a/nebo 
hodnotících k rité rií v rozporu se ZVZ
{např. nastavení kvalifikačních předpokladů, jež 
nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo nejsou 
přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo 
stanovení diskriminačních technických podmínek)

10 -100 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

5.

•  N eposkytnuti zadávací dokum entace případným  
uchazečům/zájem cům  v dostatečném  časovém 
předstihu (před koncem lhů ty  pro podání 
nabídek)

•  Nedodržení lhů t pro  podání nabídek nebo lhů t 
pro doručení žádostí o účast nebo nezveřejnění 
je jich  prodloužení

80 - 90 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

6.

•  Úprava kvalifikačních k rité rií po o tevřen í nabídek, 
mající za následek neoprávněné p řije tí uchazečů

•  Nedostatek transparen tnosti/nerovné  zacházení 
během hodnocení nabídek nebo změna nabídky 
během hodnocení

•  Nezákonné vyjednávání o nabídkách

•  O dm ítnu ti nabídky obsahující m im ořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve vztahu k předm ětu veře jné 
zakázky bez vyzváni uchazeče k písemnému 
zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši 
nabídkové ceny podstatné

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky
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7.

•  Uzavření sm louvy s dodava te lem /zho tov ite lem , 
k te rý se neúčastnil zadávacího řízení

•  Uzavření sm louvy s uchazečem, kte rý měl bý t dle 
zákona ob liga to rné  vyloučen ze zadávacího řízení

•  Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze 
zadávacího řízení m im o případ, kdy ta to  
skutečnost nemá v liv  na výběr nejvhodnější 
nabídky, respektive v liv  na pořadí uchazečů, 
s n im iž je  m ožné uzavřít sm louvu (první 3 v 
pořadí)

1 0 0 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

8 .

Nezákonné použití jednacího řízení bez 
uveřejnění
nebo podstatná změna původních zadávacích 
podm ínek v jednacím  řízení s uveřejněním

Zadání dodatečných zakázek na služby/dodávky 
(pokud to to  zadání představuje podstatnou 
změnu původních podm ínek zakázky) bez 
soutěže, a to  pokud neplatí jedna z následujících 
podmínek:

mimořádná naléhavost způsobena 
nepředvídatelnými událostmi 
nepředvídatelná okolnost pro doplňkové 
služby, dodávky

1 0 0%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

10 0 %
hodnoty dodatečných zakázek

9.

Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií 
veřejné zakázky v IS CEDR® před plánovaným 
vyhlášením

O - 60 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení 
povinností__________________

10.
Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na 
nejvhodnější nabídky

60 -100 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení pravidel

11. Ostatní méně závažná porušení výše výslovně 
neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ

O - 75 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

II. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smiouvy
12.

IS CED R =  inform ační systém centrální registr dotací
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Nearchivování veškeré dokumentace spojené 
s implementací projektu minimálně po dobu deseti let 
od data posledního poskytnutí podpory nebo její části

60 -100 %
celkové částky dotace 

0 - 50 %
celkové částky dotace, 
v méně závažných případech

13.
Nevedení evidence práce jednotlivých zaměstnanců 
příjemce/dalšího účastníka projektu

50 -100 %
celkově částky dotace, podle 
závažnosti porušení

14.

Neoznámení podstatné změny v projektu 

Neoznámení nepodstatné změny v projektu

100%
celkové částky dotace, použité na 
financování předmětné aktivity

0 - 5 0 %
částky dotace, použité na 
financováni předmětné aktivity, 
v méně závažných případech

15.
Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a/nebo neposkytnutí 
součinnosti při prováděné kontrole

80 - 90 %
celkové částky dotace

16.

Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných 
informací poskytovateli

100%
částky dotace, použité na 
financování konkrétní aktivity, 
v případě úmyslného jednání, vážně 
poškozujícího realizaci/udržitelnost 
projektu 
0 - 4 0 %
částky dotace, použité na 
financování konkrétní aktivity, 
v méně závažných případech

17.
Nezacházení s majetkem spolufinancovaným 
z prostředků na financování projektu s péčí řádného 
hospodáře. Zejména nepojištění, nezabezpečení proti 
poškození, odcizení nebo ztrátě

60 - 90 %
celkové částky dotace

18

•  N eposkytnutí in form ací o kontrolách 
provedených jin ým i subjekty, podezřeních na 
nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace 
pro jektu

•  N eposkytnutí in form ací o p řije tí a splnění 
uložených opa třen i k nápravě

40 - 90 %
celkové částky dotace 

0 - 30%
celkové částky dotace, v méně 
závažných případech
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19.

Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí 
podpory stanovených Podmínek

30 -100 %
celkové částky dotace, týkající se 
daně Podmínky 
0 - 20 %
celkově částky dotace, týkající se 
dané Podmínky, v měně závažných 
případech

20.

Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí 
podpory stanovených Dalších podmínek

30 -100 %
celkové částky dotace, týkající se 
dané Další podmínky 
0 - 2 0 %
celkové částky dotace, týkající se 
dané Další podmínky, v méně 
závažných případech

21.

Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí 
podpory stanovených Ostatních povinností

0 - 70 %
celkové částky dotace, týkající se 
dané Ostatní povinnosti




