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sMLoUVA o Úcnsn ľł ŘeŠeľĺĺ PRoJEKTU

smlouva o spolupráci
(dále jen ,,smlouva'') při řešeníprojektu výzkumu a vývoje v rámci Programu Érł tl
programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experĺmentálního vývoje a inovací vyhlášeného Technologickou agenturou České

republiky

smluvní strany

Sociologický ústav AV čR, v. v. i.

se sídlem:Jilská 361/!, L1'o 00 Praha ]., lČ: 68378025

DlČ: CZ68378025

bankovní spojení: Česká národní banka, č, ú. 94-688z3ott/o7Lo,

zastoupený RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc., ředitelem dále v textu pouze jako přÍjemce

MEDIAN, s.r.o.

se sídlem: Národních hrdinů 73, t90 L2Praha 9 - Dolní Počernice

Dlč: CZ48587oo1

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-7736030247 /0to0

zastoupená: Přemyslem Čechem, jednatelem, dále v textu pouze jako datší účqstník projektu

článek r.

Předmět smlouvy

1'. t. Předmětem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností dalšího účastníka
projektu a příjemce.

1..2 Předmětem smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých příjemce část účelově
vázaných fi nančn ích prostřed ků poskytne da lším u účastníku projektu.

L.3 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran k

hmotnému majetku nutnému k řešeníprojektu a dále k výsledkům projektu a využití
výsledků projektu.
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článek z.

Cha rakteristi ka Proiektu

Název a identifikační údaje projektu

2. L. Kumulativníefekty sociálního znevýhodněnína zdraví a kvalitu života, (TL02000190

evidenčníčíslo v systému ISTA)

2.2 Předmět a cíl řešeníprojektu
Cílem projektu je v multidisciplinární perspektivě vyhodnotit vliv socioekonomických

podmínek na kvalitu života a zdraví. Mezi konkrétnícíle patří:

- Vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace, širšísociálníopory

a dalších relevantních sociálních faktorů na životní styl, rĺzikové chování a fyzické a

duševní zdraví.
- Vyhodnotit kumulativnívliv sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života.

- Analyzovat délku a kvalitu spánku, charakterizovat individuální chronotyp a sociální

jetlag a distribucitěchto charakteristik v populaci ijejich interakci v rámcijednotlivých

domácností
- Použít multidisciplinární přístupy a propojit sociologickou a epidemiologickou

perspektivu při vytvářenípokladů pro aplikovanou sféru'

článek g.

Účast na projektu

3. 1. Dalšíúčastník projektu se smlouvou zavazuje příjemci, že v rámci spolupráce na řešení

projektu provede ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu konkrétní

úkony, které jsou uvedeny v projektu a které směřují k realizaci projektu, popřípadě

provede další úkony, jejichž potřeba pro realizaci projektu vyvstane (dále jen ,,řešení

části projektu''). Příjemce se smlouvou zavazuje v rámci této spolupráce poukázat

dalšímu účastníkovi projektu peněžité plnění (dále jen ,,dotace''), a to v rozsahu, který

je stanoven ve smlouvě o poskytnutí podpory na řešení projektu.

3.2. Další účastník projektu je povinen realizovat řešení části projektu v souladu se

smlouvou a s projektem tak, aby bylo dosaženo cíle projektu.

3. 3. Další účastník projektu je povinen ukončit řešeníčásti projektu nejpozději do termínů

uvedených v projektu.

3.4. Podíl příjemce a dalšího účastníka projektu na uznaných nákladech projektu, jakoŽ i

konkrétní vymezení úkolů příjemce a dalšího účastníka projektu v jednotlivých jeho

Íázích,je uvedeno v projektu.
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č!ánek ł.

Předmět plnění dalšího účastníka projektu

4, t. Další účastník projektu se smlouvou zavazuje plnit příjemci, a to podle fází, termínů a

v rozsahu, které jsou uvedeny v projektu. Každá ze smluvních stran je odpovědná za

výsledky svých činností, a to v rozsahu určeném projektem.

Před započetím plnění a v rámci průběžné realizace projektu se uskuteční pracovní

schůzky a kontrolní dny řešitelského týmu včetně zástupců smluvních stran a

aplikačního garanta, v rámci kterých budou koordinovány činnosti, vyjasněny případné

sporné momenty. Z těchto schůzek, porad a kontrolních dnů bude pořízen zápis. Na

těchto poradách bude rovněž rozhodováno o případných dalších úkonech potřebných

pro realizaci projektu, které bude třeba učinit.

4.2.

4.3

článek s.

Podpora určená da!šímu účastníkovi projektu

5, 1.

5.Ż

S ohledem na skutečnost, že prostředky podpory poskytnuté na úhradu uznaných

nákladů proplácí dalšímu účastníkovi projektu příjemce, který je za toto proplácení

odpovědný poskytovateli, předá další účastník projektu plnění stanovené pro dané

obdobípříjemci protokolárně, a to nejpozději k datu skončenítéto fáze.

Příjemce je povinen poskytnout první část dotace určenou pro dalšího účastníka

projektu pro rok 20L9 nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy příjemce

obdrŽel příslušnou část podpory od poskytovatele. V následujících letech řešení

projektu je příjemce povinen poskytnout příslušnou část dotace dalšímu účastníkovi

projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy příjemce obdržel příslušnou

část podpory od poskytovatele.

NenĹli poskytovatelem příslušná část podpory příjemci poskytnuta nebo dojde-li k

jejímu poskytnutí opožděně, příjemce neodpovídá dalšímu účastníkovi projektu za

škodu, která mu v důsledku toho vznikla.

článek s.

osoby zodpovědné za řešení

6. L. Za příjemce:   
e-mail : 

6.2. Za dalšího účastníka projektu:  
e-mail : 
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đánek z.

ochrana duševního vlastnictví. Práva k výsledkům a využití výsledků.

7.L. obecně

7.t.L Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace vztahující se k řešení
projektu včetně jeho návrhu, k výsledkům řešení projektu anebo jeho části (částem)
dle této smlouvy považují za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, a zavazují
se nepředat informace získané od druhé smluvní strany bez jejího předchozího
písemného souhlasu třetí osobě.

7.2. Práva k výsledkům:

7.2. L. Výsledky projektu, kterých bude v rámci projektu dosaženo pouze jednou smluvní
stranou, budou zcela ve vlastnictví strany, která tyto výsledky vyvinula.

Výsledky projektu, které budou dosaženy v rámci projektu oběma stranami společně,
budou ve společném vlastnictvíobou smluvních stran. Pokud nelze objektivně určit
podíly jednotlivých smluvních stran na výsledku, platí, že jsou podíly rovné.

7.2.2

7.2.3 Práva autorů a původců výsledků nejsou ustanoveními předchozích odstavců
dotčena.

7 . 2. 4. Při stanovení spoluvlastnického poměru smluvních stran k výsledkům projektu se vyjde
z podílu stran na dosažení výsledků, pokud není možné podíl stanovit, pak budou
podíly stran stejné.

7.3. Využitívýsledků:

7.3. L Smluvní strana je oprávněna k nevýhradnímu bezúplatnému užití výsledků ve
vlastnictví druhé smluvní strany, pokud jsou nezbytné pro uživání výsledků projektu
vlastněných touto smluvní stranou. Pro ostatní účely je smluvní strana oprávněna
získat nevýhradní licenci za obvyklých tržních podmínek.

Výsledky ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat
každá smluvní strana. Pro poskytnutí licence nebo podlicence třetí osobě je nutno
souhlasu obou smluvních stran. Výnosy plynoucí z využívání společně vlastněných
výsledků třetímĺ osobami budou rozděleny podle dohody smluvních stran, která
zohlední zejména tvůrčí přínos jednotlivých smluvních stran, množství vynaložené
pracovní kapacity a výši vkladů jednotlivých smluvních stran na realizaci projektu.
Pokud nedojde k dohodě, rozdělí se výnosy podle poměru spoluvlastnických podílů.

7.3.2

L
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7, 4. t.

7. 4.2.

7. 4.3.

7.4. ochranaduševníhovlastnictví:

Smluvní strany ujednávají pro případ, že jakékoli řešení a nebo výsledek a nebo

výrobně- technický poznatek anebo zkušenost v souvislosti s touto smlouvou, či jeho

(jejich) část, bude pro splnění příslušných zákonných podmínek způsobilé k ochraně

zejména jako vynález nebo užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, podá

oprávněná strana za účelem jeho registrace přihlášku u Úřadu průmyslového

vlastnictvív Praze (případně u jiné národní nebo mezinárodnísvou povahou obdobné

instituce).

Stranou oprávněnou podat přihlášku podle předchozího odstavce je strana, která je

vlastníkem daného výsledku. Pokud výsledek vlastní smluvní strany společně, podají

přihlášku společně a to tak, aby se smluvní strany staly spolumajiteli (spoluvlastníky)

příslušného ochranného institutu. Pro vztahy mezi smluvními stranami jako

spolumajiteli příslušného předmětu práv průmyslového vlastnictví se použijí

ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující podílové spoluvlastnictví;

na nákladech spojených se získáním a udržováním ochrany se strany podílejí ve

stejném poměru, v jakém se podílejí na výnosech z využitídaného výsledku. K převodu

předmětu práv průmyslového vlastnictví, zejména převodu patentu anebo užitného

Vzoru, k nabídce licence či k uzavření licenční smlouvy s třetí osobou bude vždy

zapotřebí písemného souhlasu obou stran této smlouvy. Každá ze smluvních stran je

oprávněna samostatně uplatňovat nároky z prokazatelných porušení práv k předmětu

(předmětům) průmyslového vlastnictví.

Ustanovení předchozích odstavců nebrání tomu, aby smluvní strany po vzájemné

dohodě upravily vlastnická a užívací práva k výsledkům projektu v jednotlivých

případech odlišně.

Óánek 8.

Všeobecná a závěrečná ujednání

8. 1. Pokud by došlo k porušení pravidel (podmínek) spolupráce Vymezených v této

smlouvě některou ze smluvních stran, je strana, která porušenízpůsobila, povinna

nahradit druhým smluvním stranám prokazatelnou škodu.

8.2

8.3.

Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy se kromě ustanovení této smlouvy budou

řídit i smlouvou o poskytnutípodpory uzavřenou mezi příjemcem a poskytovatelem a

jejími přílohami' Ujednání ve smlouvě o poskytnutí podpory a v jejích přílohách majív
případě rozporu přednost před ujednáními v této smlouvě'

Tato smlouva se řídíprávním řádem české republiky. Zásady, které nejsou touto

smlouvou upraveny, se řídí zákonem č,.89/2ot2 Sb., občanským zákoníkem, v

platném znění, a právními předpisy na občanský zákoník pro účely této smlouvy

navazujícími, a to zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
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8.4,

8.5

8. 6.

8.7.

8. 8.

8.9

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých

solvisejících zákonri (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve zněnípozdějších

předpisů 
ľäjil;:"J:ilil:ľJ:ffľ',:il,:j,:;,i:,il:?;J#Jřffi ̂ r%n

Veškeré spory vznikajícíz této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou smluvními

stranami vyřešeny smírnou cestou, budou rozhodovány místně příslušným soudem'

Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky'

Tato smlouva se uzavírá na období řešeníprojektu ve smyslu smlouvy mezi

příjemcem a poskytovatelem.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění u .^.jirtru smluv. Smlouva je vyhotovena V 5 stejnopisech s platností

originálu, z nichž každá smluvní strana obdržídva (2). Jeden (L) stejnopis je určen pro

poskytovatele.

Stane-li se jedno nebo více ustanovenítéto smlouvy neplatným, nenítím dotčena

platnost této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení

platným, které se svým smyslem co nejvíc blížíekonomickému účelu zamýšlenému

neplatným ustanovením.

Smluvnístrany níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců výslovně

potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem této smlouvy a že pokud

iim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají

a takto se k uvedené smlouvě připojují

Příloha č. L - návrh projektu

V Praze dne: L4.01.20L9

Za příjemce: RNDr. Tomáš Kostelec CSc., ředitel soÚ AV ČR, v.v.i

orgánurazítko a podpis statutá

V Praze dne: L4.01. 2019

Za dalšího účastníka projektu: Přemysl Čech, jednatel

razítko a podpis statutárního orgánu
ft/TtĐlANn s.r.o.
Národních hrdinů 73

'19212 praha g
o

1
Ś

2

Ą
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