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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
uzavřená podIe 5 L746 odst. 2 zákona č'.89l2ol2 sb., občanský zákoník

článek I
Smluvní strany

Univerzita Pa!ackého v olomouci
veřejná vysoká, jejíž právníosobnost je založena zákonem č.1'7L/L998 sb., o vysokých

školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů, nezapisuje se do veřejného rejstříku právnických osob
se sídlem Křížkovskéh o 8,77L 47 olomouc
zastoupená prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D.

lČ: 61989592, bankovní spojení: , Komerčníbanka, a.s., č.ú.: 19-1096330227/oIoo
(dále jen ,,Příjemce")

a

Ústav experimentální botaniky AV čR, v. v. i.

se sídlem Rozvojová 263, Praha 6

zastoupená RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucívedeném tvŠvr Čn

lČ: 51389030
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4193962/o8oo
(dále jen ,,Partner")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen ,,Smlouva"):

článek It
Předmět a účel Smlouvy

1'. Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich

úlohy a odpovědnosti, jakoŽ i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci
projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
z. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně
realizují Projekt ,,Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje" v rámci

operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ,,Projekt").
3. Právní vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem při realizaci projektu se řídí touto
Smlouvou a dále principy partnerství, které jsou vymezeny V Pravidlech pro žadatele a
příjemce - obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen Pravidla pro žadatele a příjemce"), jejichž

číslo závazné verze je uvedeno v právním aktu o poskytnutí podpory, případně v Rozhodnutí
o změně právního aktu o poskytnutípodpory nebo ve vyhlášené výzvě'
4. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle pravidel

uvedených v této Smlouvě, právním aktu o poskytnutí podpory, operačním programu



Výzkum, vývoj a vzdělávání, Pravidlech pro žadatele a příjemce, případně jiných metodických

pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

článek lll
Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. ll.

této smlouvy takto:
1-. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

o řízení Projektu,
o vědecký výzkum
o publikovánívýsledků vědeckého výzkumu v rámci Projektu
. zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění,
o průběžnéinformováníPartnera,
o průběžné vyhodnocování projektových činností,
o vyhodnocenípřipomínek a hodnocenívýstupů z Projektu,

o provádět publicitu Projektu,
o projednání veškerých změn a povinností smluvních stran v rámci Projektu s

Partnerem,
. zpracování zpráv o realizaci a předkládánížádostí o platbu,

2. Partner bude provádět tyto činnosti:
o podíl na přípravě návrhu projektu
o spolupráce na vědeckém výzkumu v rámci Projektu
o publikovánívýsledků vědeckého výzkumu v rámci Projektu

. spolupráce při zajišťovánícílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

o spolupráce na návrhu změn a doplněníProjektu,
. Vyúčtovánívynaložených prostředků,
o zpracov ání zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd.,

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají

vykonávat dle této Smlouvy.
4. Příjemce a Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a

zájmy Příjemce a Partnera'
5. Partner má právo na veškeré informace týkajícíse Projektu, dosažených výsledků Projektu

a související dokumentace.
6. Partner se dále zavazuje v souvislosti s realizací Projektu:

o mít zřízený svůj bankovní účet specifikovaný v právním aktu o poskytnutí/převodu

podpory. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné působit v

České republice a musí být veden výhradně v měně CZK. Partner je povinen zachovat

svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží závěrečnou platbu,

resp. až do doby finančního vypořádání Projektu;
o vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1-991 sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Partner je povinen zajistit, aby příslušné

doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti

l,t



a

a

účetního dokladu dle 9 11 zákona č' 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, a aby tyto doklady by|y správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Dále je

povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č.563/L991 sb., o účetnictví, ve

znění pozdějších předpisů, a v zákoně č.499/2oo4 sb., o archivnictví a spisové službě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími

platnými právními předpisy ČR;

vést oddělenou účetníevidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu;

do výdajů projektu (příslušných soupisek) zahrnout pouze výdaje splňující pravidla

účelovosti a způsobilosti Výdajů stanovená v právním aktu o poskytnutí / převodu

podpory;

s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel,

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o

poskytn utí/převod u podpory, zejména hospodárně, efektivně a účeln ě;

během realizace Projektu poskytnout Příjemci součinnost při naplňování

monitorovacích indikátorů Projektu uvedených v Příloze č. 1této Smlouvy. Partner se

zavazuje v průběhu realizace projektu uvedeného v článku ll. Smlouvy naplnit

hodnoty monitorovacích indikátorů dle Přílohy č' 1.

na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující

informace související s realizací Projektu;

řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu s

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel

pro žadatele a příjemce - obecná část, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti

Projektu,
dodržovat po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu právní předpisy CR a EU a

politiky EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující

veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných

příležitostí;
po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu nakládat s veškerým majetkem,

získaným byť i jen částečně z finanční podpory poskytnuté poskytovatelem podpory

na realizaci Projektu (dále jen,,podpora" nebo,,finanční podpora"), s péčí řádného

hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není

oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými

právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Příjemce i

Partner jsou povinni investiční majetek pořízený z dotace pojistit minimálně na výši

jeho pořizovací ceny' Příjemce i Partner jsou povinni se při nakládání s majetkem

pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro Žadatele a příjemce a právním

aktem o poskytnutí/převodu podpory;

při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu s

pokyny uvedenýmiv Pravidlech pro žadatele a příjemce;

předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá,

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci

Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, příp. průběžné zprávy o

udržitelnosti Projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro

žadatele a příjemce;

umožnit osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům či

pověřeným osobám, provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem,

které Partner realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění



činností, k nimž se zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem těmto
osobám. Těmito oprávněnými osobami pro účely Smlouvy jsou Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy Čn (poskytovatel podpory na realizace Projektu), orgány
finanční správy ČR, Ministerstvo financí Čn, Ne;vyšší kontrolní úřad Čn, 

'rurof,rtá

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k
výkonu kontroly;

o bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplýv ajících z
účasti na Projektu dle článku ll. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;o neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje
dle této Smlouvy.

7'Za účelem zamezení dvojího financování nejsou Příjemce ani Partner oprávněni žádnou z
aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat z prostředků poskytnutých z jiné
rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jiné rozpočtové kapitoly
státního rozpočtu ČR, státních fondů Čn, jin'7ch strukturálních fondů EU nebo jiných
prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. Toto ustanovení se netýká zdroje
spolufinancování vlastního podílu Partnera, ten bude hrazen z jiných národních veřejných
finančních prostředků (u Příjemce prostředky pro RVo, u Partnera dotace od zřizovatele).
8. Příjemce se zavazuje informovat Partnera o všech skutečnostech rozhodných pro plnění
jeho povinnostívyplývajících z této Smlouvy, zejména mu poskytnout případné Rozhodnutí o
změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
9. Partner se zavazuje poskytovat Příjemci součinnost při zajištění udržitelnosti projektu dle
ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce a Rozhodnutí o udělení dotace. Zejména se
Partner zavazuje udržet pod dobu udržitelnosti Projektu počet pracovních míst, generovaný
v rámci realizace Projektu, a zajistit, aby nedošlo po tuto dobu ke zcizení majetku,
pořízeného z dotace.

čtánek lv
Financování projektu

1. Projekt dle článku ll. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory,
ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, z operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílejí na Projektu, jsou podrobně
rozepsány v žádosti o finanční podporu, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Celkový finanční
podíl Příjemce a Partnera na Projektu činí:

a) Příjemce:
o 279 974 o48,- Kč

b) Partner:

3. Prostředty riri.ne8l.'i3'1il;,llnnor,i dle článku lll. Smlouvy jsou Příjemce i Partner
oprávněni pouŽít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu a současně
takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (Es) č'
1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce a které Příjemci nebo Partnerovi vznikly
nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním



aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum zahájení realizace Projektu dříve, než

je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace Projektu, příp. po ukončení

realizace Projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením Projektu.

4. Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a Partnera a v členění

na položky rozpočtu dle přílohy č. 1této Smlouvy (dále jen ,,rozpočet Projektu").

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou z podpory Partnerovi hrazeny takto:

Příjemce poskytne první zálohu Partnerovi maximálně ve výši 20% z výdajů Partnera podle

rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Partner je povinen využívat k úhradě

způsobilých výdajů (včetně plateb dodavatelům) zálohu poskytnutou příjemcem. Partner je

povinen tuto i kaŽdou další zálohu Příjemci řádně vyúčtovat a výdaje prokázat účetními

doklady. Další zálohu Příjemce Partnerovi poskytne na základě předloženého vyúčtování

předchozí zálohy a Žádosti Partnera s ohledem na předpokládané rnýdaje následujícího

období. Zálohu (a každou další) je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi nejpozději do 10

dnů od připsání první platby poskytovatelem podpory v rámci finanční podpory na účet

Příjemce a následně vŽdy po připsání prostředků finanční podpory odpovídající příslušné

schválené zprávě o realizaci Projektu, jejíž součástí bylo vyúčtování výdajů Partnera v rámci

Projektu za předcházející období; Příjemce poskytne partnerovi finanční prostředky ve výši

stanovené v čl. lV., odst. 2 této Smlouvy.

článek v
odpovědnost za škodu

1. Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory ze strany

Partnera poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči

poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeŽe a tělovýchovy, je

Příjemce.
2. Partner odpovídá za škodu vzniklou Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením

jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních

předpisů.
3. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce, stejně tak

Příjemce neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Partnera.

článek vt
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro

plnění této smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu

podpory, a to bez zbytečného odkladu a v souladu s lhůtami stanovenými v Rozhodnutí o

poskytnutídotace, v Pravidlech pro příjemce a V ostatních platných dokumentech.

2. Příjemce podpory povede s Partnerem pravidelné konzultace a bude jej plně informovat

o realizaci projektu. Partner se s příjemcem podílína realizaci Projektu'

3. Partner obdrží kopie všech monitorovacích zpráv, které příjemce zpracuje

pro poskytovatele podpory v elektronické podobě.

4. Navrhované podstatné změny Projektu musí Příjemce předložit Partnerovi k odsouhlasení

dřív, než je předloží poskytovateli podpory. Pokud partner navrhované podstatné změny



Projektu neodsouhlasí, je Příjemce povinen tuto skutečnost uvést ve své žádosti o
podstatnou změnu projektu předkládané poskytovateli podpory.

5. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně

a v souladu s dobrými mravy.
6. Partner je povinen Příjemci oznámit do 10 dnů od uzavření Smlouvy kontaktní údaje

svého zaměstnance pověřeného koordinacísvých prací na Projektu.

7. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která

uhradila jeho cenu' Změna vlastnictví je možná, dojde-li k situaci dle čl. Vll., odst. 2, 3

Smlouvy.
8. V případ é, že v důsledku porušení povinnosti Partnera vyplývající ze Smlouvy nebo

právních předpisů bude Příjemci uložena orgánem veřejné moci ČR nebo jakýmkoliv

orgánem či institucí EU jakákoliv sankce, zejm. pokuta, odvod do státního rozpočtu za

porušení rozpočtové kázně apod., je Partner povinen zaplatit Příjemci smluvnípokutu ve výši

takto uložené sankce v plné Výši, tj. rovněž včetně veškerého příslušenství sankce, a to na

základě písemné výzvy Příjemce.

článek Vll
Írvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. !2.2027.
2. Pokud Partner podstatně poruší některou z povinností vyplývající pro něj z této Smlouvy

nebo z platných a účinných právních předpisů ČR a EU, může být na základě změny

Projektu schválené poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

vyloučen z další účasti na realizaci Projektu; Příjemce je v takovém případě oprávněn

odstoupit od této smlouvy.
3. Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemné dohody, která

bude obsahovat rovněž závazek Příjemce převzít jednotlivé povinnosti a odpovědnost a

vystupujícího Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny

Projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany poskytovatele

dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce

nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku ll. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma

Příjemci.

článek VI!t

ostatní ustanovení

L. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody obou smluvních

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na

jedné listině; toto ujednání nesmí být změněno následnou dohodou v jakékoliv formě' U

změny uvedené v čl' Vll', odst. 2 nemusí b'it uzavřen písemný dodatek s Partnerem, o jehož

vyloučeníse žádá. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran'

2' Vztahy smluvních stran Výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č.89/2072
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena V pěti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdržípo dvou vyhotoveních, páté vyhotoveníje pro Poskytovatele dotace (MšMT).

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č' 1 Rozpočet projektu a 2' Rozpis indikátorů

záv azný ch p ro Pa rtn e ra.



5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva

svobodné vůle.

6. Tato smlouva smí být postoupena výhradně na

postupované smluvní strany'

V Olomouci dne 2 J, 05. 2016

byla sepsána na základě jejich pravé a

základě předchozího písemného souhlasu

V Praze dne

j

1 B -05- ?$1$

RNDr. Martin Vágner, CSc'

ředitel
Partner

ii'-ŤAv [XpLRiílúl Fj l'\j i';l i:i 'l;\\|hY 
j\'*:Li{' v'r''i'

rrdir' I t "'

Rorvn;ovi tu, tor".lr.l,fii:ri" l)l( it')!':

Přílohy:
1. Rozpis monitorovacích indikátorŮ závazných pro Partnera

2' Rozpočet projektu Partnera
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prof. Mgr;ťJaroslav Miller, M'A', Ph'D',

rektor I
I
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Příloha č. 1

HoDNoTY MoNtToRoVAcícH lNDlKÁToRŮ (cetkem Proiekt/ÚEB AV čR}:

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracujív modernizovaných infrastrukturách: 56 FTE/13,6

FTE

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracujív modernizovaných infrastrukturách - Žrruy: 2s FTE/7

FTE

Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center

excelence: L/1 (společně)

Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního

fondu: 0/0

odborné publikace (vybrané typy dokumentů): 32o/8o

Podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorstvídomácích a zahraničních

výzkumníků'. o,5/o,5

odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené

podpořenýmisubjekty: L6o/4o

Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodníspolupráce:

slr

Počet nových výzkumných pracovníků: 20 FTE/4FrE

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy: L4 FTE/Z FrE

Mezinárodnípatentové přihlášky(PCT)vytvořené podpořenýmisubjekty: 5/o



Rost!inv iako prostředek udržitelného globáIního rozvoie

Položkový rozpočet projektu za období trvá n í projektu (3 | 2oL8 - Lo l 2022|

osobní výdaie:
Mzdy:

37 825 561

Odvody:

Výzkumný tým:
Realizačnítým:

Odvody na SP:

Odvody naZP:
Příděl do SF:

Kooperativa:

DPP:

lnvestice: 20 059 553
UHR mikroskop

26 154 800
1 534 000

27 688 800

6 922200
2 491,992
553 776

1.1.6 293
10084261

52 500

20 059 553

9 940 000
80 000

(2o% neinv estičn ích výd a j ů )

Službv:

Cestovní náhradv:
DHM:
Materiál:

Laboratorní:
Kancelářský:

Službv provozního
charakteru:

CELKEM:

296 000
383 100

100 000
10 020 000

L2156L56

80 840 380


