
Smlouva o spolupráci 
při řešení výzkumného projektu č. 590/2016 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. 
Smluvní strany 

CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
se sídlem: Zikova 4, 160 00 Praha 6 
zapsáno: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. značkou L 58848 
ID datové schránky: gn35eaq 
IČ: 63839172 
DIČ: CZ63839172 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-8482200297/0100 
zastoupený: xxx

na straně jedné 

a 

Univerzita Karlova  
se sídlem: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 
veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., v platném znění,  
do veřejného rejstříku se nezapisuje 
ID datové schránky: piyj9b4 
ve věci součásti: 1. lékařská fakulta 
korespondenční adresa: Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 37434021/0100 
zastoupená: xxx 
(dále jen Organizace) 

na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci: 

II. 
Cíl spolupráce 

1. Cílem spolupráce smluvních stran je vytvoření multioborového superportálu pro
streaming chráněného videa.



2. Tato spolupráce vychází z právního vztahu mezi CESNETem, jako sdružením a
Organizací, jako řádným členem tohoto sdružení.

III.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran v rámci řešení projektu č.
590/2016, jehož cílem je především rozvoj, zkvalitnění a aktualizace služeb
videoserveru. Sloučení administrace s videoportálem je jeden z nejvýznamnějších
pokroků v této oblasti.

2. Výsledky projektu budou uveřejněny na webových stránkách Organizace.
3. Technická zpráva bude po ukončení projektu publikována na webových stránkách

pracoviště řešitele projektu.

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Hlavním řešitelem za organizaci je xxx, který je v Organizaci v pracovním poměru.
2. Organizace zajistí pro řešení projektu institucionální zabezpečení a finanční prostředky 

ve výši 246.000,- Kč (slovy dvěstěčtyřicetšesttisíc korun českých) bez DPH.
3. CESNET poskytne na řešení projektu finanční prostředky v celkové výši 333.000,- Kč,

(slovy třistatřicettřitisíc korun českých) bez DPH.
4. Výše finančních prostředků stanovených v odstavci 3 nesmí být překročena.
5. CESNET uhradí Organizaci ostatní služby spojené s řešením projektu v celkové výši 

333.000,- Kč bez DPH, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Organizací. 
Část z neinvestičních nákladů ve výši 64.000,- Kč. bez DPH bude uhrazena po úspěšném 
ukončení projektu.

6. Dokumentace Projektu č. 590/2016 je nedílnou součástí této smlouvy.
7. Výsledky spolupráce, včetně jejich publikace a prezentace, mají právo užívat obě smluvní 

strany při dodržení ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, 
zejména § 58 cit. zákona o zaměstnaneckém díle. 

V. 
Způsob platby a platební podmínky 

1. Čerpání finančních prostředků poskytnutých CESNETem je možné zahájit po podpisu
této smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu je 14 dnů od doručení CESNETu. Daň
z přidané hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši.

3. Pokud nebude naplněn cíl projektu, zavazuje se Organizace vrátit zpět na účet CESNETu
finanční prostředky poskytnuté dle čl. IV. odst. 5.

VI. 
Uveřejňovací doložka 



1. Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola
subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na
smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění).

2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva podléhající povinnému uveřejnění
nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami do ukončení řešení Projektu č. 590/2016. Navrhovaná doba trvání projektu
je maximálně 12 měsíců. V případě uzavření dohody o prodloužení doby trvání
projektu se automaticky prodlužuje o stejnou dobu i platnost a účinnost této
smlouvy.

2. V souladu se z. č. 111/1998 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2016, se od téhož dne
název Univerzity Karlovy v Praze přílohou č. 1 zákona, která obsahuje výčet
veřejných vysokých škol podle ZVŠ, mění a zní nadále Univerzita Karlova. Ostatní
identifikační údaje zůstávají beze změny. Kde je tedy v této smlouvě nebo jejích
přílohách uveden v souladu s projektem název Univerzita Karlova v Praze, rozumí se
tím Univerzita Karlova.

3. Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran nebo
odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených
touto smlouvou, nebo z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Odstoupení od
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných
číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
6. Výsledky projektu posoudí hodnotící komise a smluvní strany se zavazují její

rozhodnutí respektovat.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana

obdrží jedno paré.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně

souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne…………………….     V Praze dne………….………… 

……………………………………...      ……………………………………... 
za CESNET    za Organizaci 




