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Smlouva o partnerství s finan čním p říspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 

sídlo: Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Hladkým 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 712 

IČ: 26657341, bankovní spojení 2108270669/2700 

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola, Znojmo, Pražská 98 

sídlo: Pražská 2808/98, 669 02 Znojmo 

zastoupená: PaedDr. Pavlem Trulíkem 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1996 

IČ: 45669716, bankovní spojení 4211057099/6800 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. 

sídlo: Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín 

zastoupená: Mgr. Věrou Gorgolovou 

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1111 

IČ: 72545917, bankovní spojení 249426736/0300 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Prachatice, Národní 1018 

sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice 

zastoupená: Mgr. Hanou Bolkovou 
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zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 104 

IČ: 00583278, bankovní spojení 15334281/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Valašské Mezi říčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, p.o. 

sídlo: Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí 

zastoupená: Mgr. Milanem Hendrychem 

IČ: 00851761, bankovní spojení 1511988/0300 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Hranice, T ř. 1. máje, p.o. 

sídlo: Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice 

zastoupená Mgr. Ivanem Strakou 

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1034 

IČ: 49558609, bankovní spojení: 14930831/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 

sídlo: Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice 

zastoupená: PaedDr. Světlanou Diveckou 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1315 

IČ: 46496921, bankovní spojení 1698252/0300 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Boženy N ěmcové Jarom ěř, Husovo nám ěstí 352, okres Náchod  

sídlo: Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř 

zastoupená: Mgr. Josefem Hovorkou 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 156 

IČ: 70926662, bankovní spojení 78-8828580267/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Liberec 1, ul. 5. kv ětna 64/49, p.o. 
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sídlo: ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec 

zastoupená: Mgr. Ivetou Rejnartovou 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 586 

IČ: 65642376, bankovní spojení 5448672/0800 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Litvínov - Janov, P řátelství 160, okres Most 

sídlo: Přátelství 160, 435 42 Litvínov – Janov 

zastoupená: PhDr. Miroslavou Holubovou 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 586 

IČ: 00832502, bankovní spojení 1041323329/0800 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Hazlov, okres Cheb  

sídlo: Hazlov 119, 351 32 Hazlov 

zastoupená: Ing. Hanou Martínkovou 

IČ: 75010895, bankovní spojení181472962/0300 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Kladruby, okres Tachov, p.o. 

sídlo: Husova 203, 349 61 Kladruby  

zastoupená: Mgr. Ivetou Černou 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 862 

IČ: 60611634, bankovní spojení 181523328/0300 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Pelh řimov, Osvobození 1881, p.o. 

sídlo: Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov 

zastoupená: Mgr. Vladimírou Madronovou 

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 3 

IČ: 70876096, bankovní spojení 1936421261/0100 

 (dále jen „Partner“) 
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a 

Základní škola, P říbram II, Jiráskovy sady 273 

sídlo: Jiráskovy sady 273, 261 01 Příbram II 

zastoupená: Mgr. Milošem Přibylem 

IČ: 47074361, bankovní spojení 879360217/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Praha 9 – Horní Po černice, Ratibo řická 1700 

sídlo: Ratibořická 1700, 193 00 Praha – Horní Počernice 

zastoupená: PhDr. Ing. Hanou Kindlovou 

zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1173 

IČ: 63830825, bankovní spojení 19-3951870267/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Brno, Kotlá řská 4, p říspěvková organizace 

sídlo: Kotlářská 655/4, 602 00 Brno 

zastoupená: Mgr. Bc. Liborem Zřídkaveselým 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 191 

IČ: 44993978, bankovní spojení 37538621/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola národního um ělce Petra Bezru če, Frýdek Místek, t ř. T. G. Masaryka 454 

sídlo: tř. T. G. Masarykova 454, 738 01 Frýdek Místek 

zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šostým 

IČ: 60045965, bankovní spojení 105314444/0300 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a základní um ělecká škola, Bezdrevská 3, České Bud ějovice  

sídlo: Bezdrevská 1036/3, 370 11 České Budějovice  

zastoupená: Mgr. Pravoslavem Němečkem 

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 70 

IČ: 00666131, bankovní spojení 2599179359/0800 
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 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uh erské Hradišt ě, p.o. 

sídlo: U pálenice 1620, 686 04 Kunovice 

zastoupená: Mgr. Markem Tvrdoňem 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 804 

IČ: 70989958, bankovní spojení 86-3942290287/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 

sídlo: Vrchlického 1846/22, 787 01 Šumperk 

zastoupená: Mgr. Petrem Málkem 

IČ: 60339381, bankovní spojení 1905974349/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 

sídlo: Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupená: Mgr. Bc. Radkem Škarkou  

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 968 

IČ: 75018365, bankovní spojení 5133611/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Nová Paka, Komenského 555 

sídlo: Komenského 555, 509 01 Nová Paka  

zastoupená: Mgr. Milanem Schlöglem 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 928 

IČ:49305620, bankovní spojení 94-1160418339/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, p.o. 

sídlo: Mánesova 1526/16, 470 01 Česká Lípa 

zastoupená: Mgr. Antonínem Lačným 
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IČ: 49864611, bankovní spojení 2671410237/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Ústí nad Labem, St říbrnická 3031/4, p říspěvková organizace 

sídlo: Stříbrnická 3031, 400 11 Ústí nad Labem  

zastoupená: Mgr. Michalem Ševcovicem 

IČ:44553196, bankovní spojení 882258379/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 

2. základní škola Bochov, p říspěvková organizace 

sídlo: Okružní 367, 364 71 Bochov 

zastoupená: Mgr. Věrou Sosnovcovou 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 502 

IČ:70991529, bankovní spojení 181106081/0300 

 (dále jen „Partner“) 

a 

25. základní škola Plze ň, Chválenická 17, p říspěvková organizace 

sídlo: Chválenická 17, 326 00 Plzeň  

zastoupená: Mgr. Eliškou Syřínkovou 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 563 

IČ:69972141, bankovní spojení 50037311/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Ok říšky 

sídlo: J. A. Komenského 87, 675 21 Okříšky 

zastoupená: Ing. Ludmilou Langovou  

IČ: 48526096, bankovní spojení 20733711/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Jungmannovy sady M ělník, p říspěvková organizace 

sídlo: Tyršova 93, 276 01 Mělník 

zastoupená: PaedDr. Daliborem Ullrychem 
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zapsaná Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 782 

IČ: 47011319, bankovní spojení 19-204340277/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Praha 10, U Rohá čových kasáren 19/1381 

sídlo: U Roháčových kasáren 19/1381, 110 00 Praha 

zastoupená: Mgr. Jindrou Pohořelou  

IČ:65993225, bankovní spojení 282610359/0800 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, p.o. 

sídlo: Třináctky 19, 671 72 Miroslav 

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Mácou  

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1624 

IČ:49438000, bankovní spojení 23637-741/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Školská, Karviná, p.o. 

sídlo: Školská 432, Karviná – Ráj, 734 01 Karviná 

zastoupená: Mgr. Ivou Hefnerovou 

IČ: 48004545, bankovní spojení 7836791/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mate řská škola Písek, Tylova 2391 

sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek 

zastoupená: Mgr. Bc. Pavlem Kocem 

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 9 

IČ: 70890889, bankovní spojení 7578230277/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

1. Základní škola Holešov  

sídlo: Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov 
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zastoupená: Mgr. Jarmilou Růžičkovou 

IČ: 70879389, bankovní spojení 27-1494530267/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Olšany u Prost ějova 

sídlo: Olšany u Prostějova 3, 798 14 Olšany u Prostějova 

zastoupená: Mgr. Evou Pluskalovou 

IČ:70881707, bankovní spojení 86-3219260257/0100 

(dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Krouna 

sídlo: Krouna 303, 539 43 Krouna 

zastoupená: Mgr. Josefem Kynclem 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1089 

IČ: 70986304, bankovní spojení 1145367369/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Častolovice 

sídlo: Komenského 209, 517 50 Častolovice 

zastoupená: Mgr. Bc. Alenou Bačíkovou 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 293 

IČ: 70188874, bankovní spojení180847937/0300 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a mate řská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, p říspěvková 
organizace 

sídlo: Krkonošská 613, 468 61 Desná 

zastoupená: Mgr. Stanislavem Jiroušem 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 159 

IČ:70982597, bankovní spojení 963853399/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 
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Základní škola s rozší řeným vyu čováním matematiky a p řírodov ědných p ředmětů, 
Teplice, Buzulucká 392 

sídlo: Buzulucká 392, 415 03 Teplice 

zastoupená: Mgr. Bc. Milenou Hodkovou 

IČ:46070753, bankovní spojení 2539-501/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, p říspěvková organizace 

sídlo: Krušnohorská 735/11, 360 10 Karlovy Vary 

zastoupená: Mgr. Miroslave Peerem 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 553 

IČ: 69979359, bankovní spojení 276824713/0300 

(dále jen „Partner“) 

a 

22. základní škola Plze ň, Na Dlouhých 49, p říspěvková organizace 

sídlo: Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň  

zastoupená: Mgr. et Mgr. Boženou Světlíkovou 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 107 

IČ: 70837813, bankovní spojení 1023007007/5500 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Havlí čkův Brod, Wolkerova 2941 

sídlo: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod 

zastoupená: Mgr. Milošem Fikarem 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 113 

IČ: 70910987, bankovní spojení 6032521/0100 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov  

sídlo: U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim 

zastoupená: Mgr. Petrem Jíšou 

zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 419 
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IČ: 70130426, bankovní spojení 324905359/0800 

 (dále jen „Partner“) 

a 

Základní škola a Mate řská škola Praha 7, Tusarova 21 

sídlo: Tusarova 21, 170 00 Praha 7 

zastoupená: Mgr. Monikou Nezbedovou 

IČ: 62930991, bankovní spojení 51-2472090277/0100 

 (dále jen „Partner“) 

 

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

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnerů, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle 
odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří společně 
realizují Projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj 
a Vzdělávání (dále jen „Projekt“). Součástí této smlouvy jsou také přílohy, a to žádost 
o podporu a rozpočet projektu. 

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – 
specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 
pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu 
o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory, nebo ve výzvě. 

Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně 
jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy). 

 
Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 
této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti (např.): 
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– řízení Projektu, 

– sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace 
projektu vzniknout, 

– lektorskou činnost, 

– přípravu a řízení konferencí a seminářů, 

– zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné informování Partnerů, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 

– provádět publicitu projektu, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, apod. 

2. Partner bude provádět tyto činnosti:  

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 

– spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů, 

– zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou 
skupinou a Příjemcem), 

– spolupráce na definování potřeb cílové skupiny, 

– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 

– vyúčtování vynaložených prostředků, 

– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, atd., 

– účast na aktivitě „KA2 – Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodovědných 
předmětů“ 

– zajištění činnosti centra kolegiální podpory (CKP), jehož cílem bude získat, procvičit 
zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodovědných 
předmětů pro žáky základních škol a rozvoje jejich kreativity 

– pořádání pravidelných workshopů (v době školní docházky, tzn. 10 x ročně), které 
budou otevřeny nejen pro zájemce z cílové skupiny, a to od data zahájení činnosti 
CKP  

– účast na workshopech na úrovni vedoucích jednotlivých center, a to 2x ročně osobně 
a minimálně 1x ročně formou webináře 

– účast na odborných setkáních s interním lektorem (dvě setkání z oblasti fyziky, dvě 
setkání z oblasti chemie a jedno setkání z oblasti biologie a environmentalistiky), a to 
v prvním roce činnosti CKP 
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– zajištění individuální činnosti CKP formou kolegiální podpory s prvky „mentoringu“ 
(například může odborný tým CKP navštěvovat vyučovací hodiny cílové skupiny 
CKP, konzultovat s nimi přípravu, poskytnou zpětnou vazbu, pomoci při formulaci 
plánu nejbližšího vývoje apod.).  

– zřízení pozice „vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník“, přičemž 
výše úvazku zohledňuje počet zapojených pedagogů ve škole 

– zřízení pozice „pedagogický pracovník 1“, přičemž výše úvazku zohledňuje počet 
zapojených pedagogů ve škole 

– zřízení pozice „pedagogický pracovník 2“, přičemž výše úvazku zohledňuje počet 
zapojených pedagogů ve škole 

3. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
Příjemce a Partnerů. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu 
a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky 
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých 
korunách. 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; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je 
povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem 
splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
499/2004 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 účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu; 

– do výdajů projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 
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 poskytnutí/převodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně; 
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– během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu, 
které jsou podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 
Partner nezodpovídá za naplnění cílových hodnot závazných indikátorů Projektu.  

– všichni Partneři s finančním příspěvkem v průběhu realizace projektu uvedeného 
v článku II. Smlouvy naplní tyto indikátory: 50810 (Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou intervencí) a 52602 (Počet platforem pro odborná tematická 
setkání).  

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 
dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele 
a příjemce; 

– po celou dobu realizace Projektu bude nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i 
jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí 
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. Partner je povinen v případě 
zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových 
hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto 
majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen 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 bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu 
v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce; 

– bude 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, případně průběžné zprávy 
o udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce; 

– umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 
z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 
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– bude 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. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat 
z jiných prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU 
nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. Ostatní náklady spojené 
s realizací projektu, které nejsou hrazeny z rozpočtu projektu, je možné hradit z vlastních 
zdrojů partnera nebo z jiných veřejných zdrojů.  

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné 
Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

9. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny postupovat podle 
instrukcí Příjemce a dbát na to, aby podporu čerpaly jen subjekty, které ji čerpat mohou, 
a poskytovat dostatečné podklady příjemci k vedení přehledné evidence poskytnutých 
podpor.  

10. Smluvní strany se dohodly, že Příjemce bude ve smyslu ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, plnit funkci centrálního zadavatele na 
veřejnou zakázku v rámci realizace Projektu a tyto služby pořídí svým jménem a jménem 
všech ostatních zúčastněných účastníků této smlouvy (pověřujících zadavatelů), 
v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku, kteří ho pro 
další úkony za tímto účelem zplnomoc ňují na základ ě této smlouvy . Centrální 
zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Veřejné zakázky budou zadávané od roku 2016 do konce projektu 
a budou spolufinancované z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
Veškeré náklady na administraci výběrového řízení hradí Příjemce. Partneři se na 
administraci výběrového řízení nebudou finančně podílet.  

11. Pověřující zadavatelé podpisem této smlouvy zplnomocňují centrálního zadavatele ke 
stanovení všech zadávacích podmínek a k dalším úkonům nezbytným k provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně vyhlášení veřejné zakázky, rozhodnutí 
o vyloučení a výběru předmětných uchazečů.  

12. Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za sdružené zadavatele navenek vůči třetím 
osobám a informačnímu systému, je centrální zadavatel. 

13. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázkách v zadávacím 
řízení prováděném na základě této smlouvy vykonává centrální zadavatel. Centrální 
zadavatel odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení do přidělení zakázky, resp. do 
vypořádání případných námitek uchazečů proti rozhodnutí o přidělení zakázky. 

14. V případě porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy nese 
následky každý účastník smlouvy samostatně. 

15. Pověřující zadavatelé (Partneři) jsou povinni:  
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• informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv 
na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost; 

• akceptovat sjednané obchodní podmínky stanovené centrálním zadavatelem 
v zadávacích podmínkách a vstoupit do smluvního vztahu uzavřeného mezi 
centrálním zadavatelem a uchazečem vybraným v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku samostatnou dílčí smlouvou. V případě nesplnění tohoto závazku je daný 
pověřující zadavatel povinen hradit případné škody vzniklé z této nečinnosti. 

16. Účastníci smlouvy jsou povinni: 

• projednat harmonogram zadání veřejné zakázky, 

• poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména 
pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení a písemných 
stanovisek. Lhůta pro dodání vyžádaných podkladů a dokumentů mezi partnery se 
dohodou smluvních stran stanovuje na 4 pracovní dny ode dne doručení žádosti 
o poskytnutí těchto podkladů nebo dokumentů. 

17. V případě, že nastanou zákonné důvody ke zrušení zadávacího řízení, rozhodne o jeho 
zrušení centrální zadavatel. 

18. Náklady na administraci zadávacích řízení hradí Příjemce. 

 

Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně 
rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 a č. 2. Smlouvy.  

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí: 

a) Příjemce: 8 617 512,832 Kč 

b) Partner 1 - 14: 890 848 Kč 

1. Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 
2. Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. 
3. Základní škola Prachatice, Národní 1018 
4. Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, p.o. 
5. Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, p.o. 
6. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 
7. Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod  
8. Základní škola, Liberec 1, ul. 5. května 64/49, p.o. 
9. Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 
10. Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb  
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11. Základní škola Kladruby, okres Tachov, p.o. 
12. Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o. 
13. Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
14. Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 

c) Partner 15 – 28: 740 548 Kč 

15. Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace 
16. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 

454 
17. Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice  
18. Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p.o. 
19. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 
20. Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 
21. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 
22. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, p.o. 
23. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 
24. 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace 
25. 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 
26. Základní škola Okříšky 
27. Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace 
28. Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 

d) Partner 29 – 42: 590 248 Kč 

29. Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, p.o. 
30. Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o. 
31. Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 
32. 1. Základní škola Holešov  
33. Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 
34. Základní škola a mateřská škola Krouna 
35. Základní škola a mateřská škola Častolovice 
36. Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková 

organizace 
37. Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů 

Teplice, Buzulucká 392 
38. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 
39. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 
40. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941  
41. Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov 
42. Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 
příspěvkem 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 Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 
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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. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé 
Partnery a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 1a č. 2 této Smlouvy. 

5. Příjemce poskytne uvedeným Partnerům zálohu ve výši 25 % z částky uvedené v čl. IV 
odst. 2 této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po zahájení činnosti Partnerů jako center 
kolegiální podpory nebo od připsání první platby v rámci finanční podpory na účet 
Příjemce, a to v případě, že platba bude na účet připsána po zahájení činnosti 
jednotlivých Partnerů. Každou další zálohu je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi 
nejpozději do 10 pracovních dnů po připsání prostředků finanční podpory odpovídající 
schválené zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž součástí bylo vyúčtování Partnera. 
Příjemce poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené 
v čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. 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, případně žádosti Partnera.  

Činnost center kolegiální podpory bude zahájena následujícího data: 

a) Partner 1 - 14: 1. 1. 2017  

1. Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 
2. Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. 
3. Základní škola Prachatice, Národní 1018 
4. Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, p.o. 
5. Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, p.o. 
6. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 
7. Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod  
8. Základní škola, Liberec 1, ul. 5. května 64/49, p.o. 
9. Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 
10. Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb  
11. Základní škola Kladruby, okres Tachov, p.o. 
12. Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o. 
13. Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
14. Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 

b) Partner 15 – 28: 1. 1. 2018 

15. Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace 
16. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 

454 
17. Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice  
18. Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p.o. 
19. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 
20. Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 
21. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 



 

 
 

18 
 

22. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, p.o. 
23. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 
24. 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace 
25. 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 
26. Základní škola Okříšky 
27. Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace 
28. Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 

c) Partner 29 – 42: 1. 1. 2019 

29. Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, p.o. 
30. Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o. 
31. Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 
32. 1. Základní škola Holešov  
33. Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 
34. Základní škola a mateřská škola Krouna 
35. Základní škola a mateřská škola Častolovice 
36. Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková 

organizace 
37. Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů 

Teplice, Buzulucká 392 
38. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace 
39. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 
40. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941  
41. Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov 
42. Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 

6. Partner může od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud nedošlo k zahájení jeho 
činnosti v projektu jako centra kolegiální podpory, uvedeného v čl. IV Smlouvy. 
Odstoupení od projektu musí být písemně doručeno Příjemci dotace nejpozději do 31. 3. 
roku, který předchází roku, kdy bude zahájena v projektu činnost Partnera jako centra 
kolegiální podpory. V případě, že Partner odstoupí v jiném než ve výše uvedeném 
termínu, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši rozpočtu partnera, 
uvedeného v čl. IV Smlouvy, kterou je povinen zaplatit odstupující partner Příjemci 
dotace. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 
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Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 
všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči 
poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Každý Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 
odst. 1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 
vyplývající z této Smlouvy. 

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím 
osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož  
i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 
Partnera. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. 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. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 5 pracovních dnů kontaktní údaje pracovníka 
pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy. 

5. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej 
financovala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je 
možná, dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na 
výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel 
veřejné podpory. 

 
Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. 

2. Pokud Partner/ři závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 
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základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 
případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků 
Smlouvy převezme jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat 
Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se 
k projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této smlouvy. 

3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze 
na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat 
rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, 
odpovědnost a majetek (financovaný z finanční podpory) 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 II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům 
Smlouvy. 

 

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  
U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,  
o jehož vyloučení se žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
všech smluvních stran. 

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 44 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 a č. 2. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu 
o poskytnutí/převodu na projekt. V případě rozporu této smlouvy s právním aktem 
o poskytnutí/převodu podpory je rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory. 

 

 

 

 

 
























































































