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Smlouva o řešení části grantového projektu č.  NV19-02-00086, panel č. 02-Choroby oběhové 
soustavy a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu  

 

 
 

1. 

Smluvní strany 

 
 
1.1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. MZDR 17266/-III/2012 ze dne 29. května 

2012, v platném znění 

Sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 Vinohrady 

IČ: 00064173 

Zastoupená: doc. MUDr. Robertem Grillem, Ph.D., MHA; ředitelem 

Bankovní spojení: XXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „příjemce“) 

 

a 

 

1.2. Název:  Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory, Česká republika 

IČ:  00669806 

DIČ:  CZ00669806 

Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem  

Bankovní spojení: XXXXXX; číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID datové schránky: pbvtj63 

(dále jen “další účastník“) 

(společně dále též jen „smluvní strany“) 

 
Uzavírají v souladu s ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o 
řešení části projektu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-
2022. 
 

Preambule  
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) 
vyhlásilo dne 14. května 2018 v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného 
výzkumu na léta 2015-2022 5. Veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění, do níž podal příjemce návrh projektu a kterému bylo 
poskytovatelem přiděleno registrační číslo NV19-02-00086.  
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2. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci části dále uvedeného projektu. 
        
        Název projektu:  
 Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku 

– studie DAPT-SHOCK AMI (PRAGUE-23) 
 

 Registrační číslo projektu:  NV19-02-00086    

 Rok zahájení a ukončení projektu: 1. 5. 2019 - 31. 12. 2022 

 Odpovědný řešitel projektu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Rodné číslo/datum narození:  XXXXXXXXXXXXX 

 Odpovědný spoluřešitel projektu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     
 Rodné číslo/datum narození:  XXXXXXXXXXXXX 

 Poskytovatel:    Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 
Pro smluvní strany je závazná Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu  
č. NV19-02-00086 včetně všech dodatků a příloh (dále též jen “smlouva poskytovatele“) a 
dále též Zadávací dokumentace veřejné soutěže specifikované v preambuli této smlouvy 
(dále též jen „zadávací dokumentace“).  

 
2.2. Část projektu řešená dalším účastníkem, cíle a způsoby řešení projektu každou ze smluvních 

stran jsou uvedeny v návrhu projektu, který je dostupný v aplikaci spravované  
poskytovatelem. 

 
Účelové finanční prostředky budou poskytovány dalšímu účastníkovi v souladu se smlouvou 
či dodatky poskytovatele výhradně na činnosti specifikované ve schváleném projektu za 
účelem jejich využití a k dosažení cílů řešení projektu v rozsahu, členění a za  
podmínek schválených poskytovatelem.  

 
3. 

Poskytnutí účelových finančních prostředků 
 

3.1.  Na řešení věcné náplně části projektu podle smlouvy poskytovatele budou příjemcem                                                                                    
poskytnuty dalšímu účastníkovi projektu následující finanční prostředky (část účelové 
podpory): 
 
Účelová podpora celkem rok 2019  112 000,- Kč 
Účelová podpora celkem rok 2020  176 000,- Kč 
Účelová podpora celkem rok 2021  189 000,- Kč 
Účelová podpora celkem rok 2022  206 000,- Kč 
 
Finanční prostředky budou dalšímu účastníkovi projektu převedeny dle platných Pravidel 
AZV MZ ČR a smlouvy poskytovatele č. NV19-02-00086 ve lhůtě 30 dnů od obdržení podpory. 
Účet dalšího účastníka, na který budou převedeny finanční prostředky, je uveden v záhlaví 
této smlouvy. Platné členění účelové podpory po jednotlivých souhrnných nákladových 
položkách je uvedeno v citované smlouvě poskytovatele či v jejích případných dodatcích.  
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3.2.  Část účelové podpory je příjemcem dalšímu účastníkovi poskytována na úhradu skutečně 
vynaložených uznaných nákladů projektu. Použití části účelové podpory a zásady 
hospodaření s nimi se řídí podmínkami uvedenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, 
ve smlouvě poskytovatele, a obecně závaznými právními předpisy.   

 
3.3.  Další účastník bere na vědomí, že část účelové podpory na řešení projektu bude příjemci 

v souladu se smlouvou poskytovatele uvolňována poskytovatelem po částech, vždy pro 
konkrétní kalendářní rok za předpokladu, že další účastník splní řádně a včas své závazky. 
V případě změny výše přidělených prostředků v průběhu řešení projektu se smluvní strany 
zavazují upravit smlouvu dle konkrétních podmínek, které změnu vyvolaly.  

 
3.4.   Poskytnuté účelové finanční prostředky, které nebyly dočerpány k 31. 12. běžného roku, vrátí 

další účastník na účet příjemce nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku pod 
variabilním symbolem 190200086, pokud nebude uplatněn odstavec 4.21. této smlouvy. 

 
4. 

Podmínky pro použití poskytnutých účelových finančních prostředků 
 
Pro použití poskytnutých účelových finančních prostředků se stanoví tyto podmínky a další 
účastník podpisem této smlouvy přejímá tyto povinnosti: 
 
4.1. Použít poskytnuté účelové finanční prostředky výhradně k  úhradě uznatelných 

prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů 
řešené části projektu za podmínek a v rozsahu, které vyplývají ze smlouvy poskytovatele, 
zadávací dokumentace a obecně závazných právních předpisů. Další účastník bere na 
vědomí, že podrobná specifikace položek uznaných nákladů a jejich členění je stanovena 
v návrhu projektu, rozpisu účelových prostředků pro první rok řešení projektu, dílčích 
zprávách, případně ve specifikaci změn účelových prostředků oproti obsahu návrhu projektu. 

 
4.2. O čerpání a užití účelových finančních  prostředků poskytnutých na řešení projektu vést 

samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od  
ostatního majetku dalšího účastníka. Při vedení této účetní evidence je další účastník 
povinen dodržovat závazné právní předpisy o účetnictví a výkaznictví. 

 
4.3. Další účastník předá na základě účetní evidence příjemci nejpozději do 10.1. následujícího 

kalendářního roku vyúčtování účelových finančních prostředků a skutečně vynaložených 
nákladů na řešení projektu v  členění dle schváleného rozpočtu uvedeném ve smlouvě 
poskytovatele a s  uvedením všech zdrojů jejich krytí (výpis z oddělené evidence ve smyslu čl. 
4.2.2) a současně vypracuje dílčí/závěrečnou zprávu způsobem a s náležitostmi dle zadávací 
dokumentace. 

 
4.4. Zajistit odpovědnost spoluřešitele za dodržování postupů, pravidel a povinností a za 

zajištění organizace prací v průběhu řešení projektu tak, aby cíle  projektu bylo dosaženo 
v co nejkratším čase, nejpozději  v termínu uvedeném ve  schváleném projektu (resp.  
doplněném v dílčí zprávě o řešení projektu). Další účastník se zavazuje a je povinen zajistit, že 
spoluřešitel bude odměňován v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 
4.5. Na požádání informovat příjemce o stavu prací na řešení projektu a čerpání účelových  

finančních prostředků (v členění dle schváleného rozpočtu projektu). 
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4.6. Zahájit řešení projektu nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 

poskytovatele a při řešení projektu až do jeho ukončení postupovat s odbornou péčí, 
s využitím všech odborných znalostí a při řešení úkolů využívat svůj hmotný a nehmotný 
majetek, který pro řešení projektu pořídil v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze smlouvy 
poskytovatele a zadávací dokumentace. 

 
4.7.   Neprodleně písemně příjemce informovat o všech změnách, které nastaly od uzavření této 

smlouvy, zejména o důvodech, pro které není spoluřešitel schopen řádně plnit si své 
povinnosti, případné své neschopnosti plnit řádně včas povinnosti vyplývající pro něj z této 
smlouvy s  příjemcem a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení, a 
to bezprostředně co tyto změny nabudou právní platnost. 

 
4.8. Poskytnout příjemci veškerou součinnost v případě, že bude nezbytné uzavřít 

s poskytovatelem smlouvu o využití výsledků projektu či v dalších případech, kdy bude 
příjemce plnit vůči poskytovateli stanovené povinnosti, které není možné řádně splnit bez 
součinnosti dalšího účastníka. 

 
4.9. Kdykoliv na požádání příjemce předložit tomuto veškeré doklady/dokumentaci či informace 

související s řešením projektu, a to nejpozději do 10 dnů od vznesení požadavku příjemce, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 
4.10. Dodržovat veškeré povinnosti příjemce, jakož i povinnosti dalšího účastníka, které vyplývají 

z ustanovení smlouvy poskytovatele a z ustanovení zadávací dokumentace, s výjimkou 
ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na dalšího účastníka. 

 
4.11. Plnit povinnosti obsažené v zadávací dokumentaci jak vůči poskytovateli, tak vůči příjemci. 
 
4.12. Umožnit výkon kontroly plnění jeho povinností v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze 

smlouvy poskytovatele, z ustanovení zadávací dokumentace, jakož i z ustanovení této 
smlouvy a obecně závazných právních předpisů, a to jak příjemci, tak poskytovateli, 
a poskytnout jim k tomu veškerou nezbytnou součinnost. 

 
4.13. Zajistit, aby k plnění povinností obsažených v odst. 4.12. této smlouvy byl zavázán též každý 

spoluřešitel. 
 
4.14. Uchovávat doklady o části projektu financovaném z účelové podpory nejméně po dobu 

deseti let od ukončení účinnosti této smlouvy. 
 
4.15. Uvádět v rámci dílčích zpráv, v rámci závěrečné zprávy nebo jakýchkoliv jiných dokumentů 

(oznámení, žádostí a informací, apod.) pouze pravdivé, úplné a nezkreslené údaje. 
 
4.16. Hospodařit s částí účelové podpory s péčí řádného hospodáře a při hospodaření 

s poskytnutými účelovými prostředky se řídit mimo jiné písemnými pokyny poskytovatele, 
bez zbytečného odkladu poté, co tyto písemné pokyny obdrží. 

 
4.17. Při porušení předpisů o hospodaření s účelovými prostředky výzkumu a vývoje nést veškeré 

důsledky z toho plynoucí. V případě, že další účastník poruší závazky stanovené v této 
smlouvě, je příjemce oprávněn požadovat vrácení poskytnutých účelových finančních 
prostředků. Další účastník se zavazuje v tomto případě uhradit příjemci neoprávněně použité 
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finanční prostředky, které mu byly na základě této smlouvy poskytnuty, a to nejdéle do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy příjemce prokáže porušení této smlouvy a po písemném 
vyzvání dalšího účastníka. 

 
4.18. Bez zbytečného odkladu po doručení výzvy příjemce uhradit příjemci odvody a sankce, pokud 

budou vůči němu uplatněny v důsledku neoprávněného použití účelových finančních 
prostředků dalším účastníkem. 

 
4.19. Pokud bude příjemci ze strany poskytovatele nebo jiného správního orgánu České republiky 

z důvodu neoprávněného použití finančních prostředků dalším účastníkem podle této 
smlouvy nebo podle smlouvy poskytovatele nebo porušením právních předpisů, uložena 
povinnost vrátit část účelových finančních prostředků poskytnutých podle této smlouvy, 
zavazuje se další účastník vrátit tuto vymezenou část účelových finančních prostředků 
příjemci nejpozději do 30 kalendářních dnů od data písemné výzvy ze strany příjemce. 

 
4.20. Je-li další účastník podnikem ve smyslu Zadávací dokumentace 5. veřejné soutěže ve 

výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického 
aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 schváleného usnesením vlády ze dne 22. 
ledna 2014 č. 59 (dále „Program“), pak se smluvní strany zavazují důsledně naplňovat 
podmínky stanovené v kapitole 5. pod bodem 5.5 Programu. 

 
4.21. Další účastník bere na vědomí, že skončí-li účtování v oddělené analytické evidenci vedené k 

danému projektu v daném kalendářním roce (a nejedná se o poslední rok řešení projektu) 
přebytkem, tj. nebudou vyčerpány všechny prostředky poskytnuté příjemcem dalšímu 
účastníkovi na příslušný rok, je další účastník povinen o této skutečnosti informovat 
příjemce. Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku (pokud nejsou převedeny 
do fondu účelově určených prostředků oprávněnými subjekty - viz § 26 zák. č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) může další účastník použít v dalších 
letech řešení projektu v souladu se schváleným návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, 
ke kterému byly schváleny poskytovatelem. Změny účelu čerpání nespotřebovaných 
prostředků jsou možné v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Současně je nutné 
dodržet všechny limity stanovené zadávací dokumentací pro daný kalendářní rok. Pokud 
další účastník nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech 
řešení projektu, informuje o tom příjemce a nespotřebované prostředky vrátí dle pokynů 
uvedených v odstavci 3.4. 

 
5. 

Ochrana informací a povinnosti smluvních stran 
 
5.1 Smluvní strany vzaly na vědomí, že za účelem naplnění spolupráce dle potřeby obdrží jedna 

smluvní strana od druhé smluvní strany informace, a to v ústní či písemné podobě, či ve 
formě zachycené jinými technickými prostředky, resp. ve formě výrobku či jeho návrhu 
(prototypu apod.).  

 
5.2 Pokud budou tyto považovány za důvěrné informace, které jsou konkurenčně významnými, 

běžně nedostupnými a smluvními stranami utajovanými, jež tvoří obchodní tajemství 
smluvních stran, bude tato skutečnost stranami písemně vzájemně při jejich předání 
potvrzena. Tyto informace nemohou být bez písemného souhlasu smluvních stran předávány 
a využívány třetí stranou.  
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5.3 Smluvní strany se zavazují chránit tyto důvěrné informace (dále též „informace“), zejména se 

zavazují zachovávat důvěrnost poskytnutých informací a nezneužít tyto ve svůj prospěch 
nebo ve prospěch jiné osoby; použít tyto pouze pro účel, pro něž budou poskytnuty, 
nezpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany tyto informace 
třetí osobě.  

 
5.4 Závazek ochrany důvěrných informací se nevztahuje na informace, které smluvní strana 

získala z veřejně dostupného zdroje (nebo od třetí osoby), a při jejich získání nedošlo 
k protiprávnímu jednání smluvní strany (nebo této třetí osoby); nebo byly uveřejněny a staly 
se všeobecně přístupnými veřejnosti bez porušení této smlouvy smluvní stranou; nebo v 
době zpřístupnění smluvní straně byly této smluvní straně známy bez omezení, což tato 
smluvní strana může doložit, a při jejich získání nedošlo k protiprávnímu jednání smluvní 
strany; nebo byly z takové ochrany vyloučeny s předchozím písemným souhlasem informaci 
poskytující smluvní strany; nebo je nutné je zpřístupnit podle zákona, soudního či obdobného 
rozhodnutí. 

 
6. 

Práva k výsledkům projektu a jejich využití 
 
6.1. V případě, že poskytovatel či obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, pak pro práva 

k výsledkům projektu a jejich využití platí pravidla obsažená níže v odst. 6.2 až 6.4.  
 
6.2. Výsledky získané z projektu, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, 

mohou být obecně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí, 
publikováním ve vědeckých nebo odborných časopisech nebo ve zdrojích s otevřeným 
přístupem nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým 
kódem. 

 
6.3. Informace poskytnuté některou ze smluvních stran za účelem realizace této smlouvy druhé 

smluvní straně, které mají charakter duševního vlastnictví, se smluvní strany zavazují chránit, 
tj. nezveřejnit třetí osobě bez souhlasu smluvní strany, jež je vlastníkem/majitelem takových 
informací. 

 
6.4. V případě, že při spolupráci na projektu vznikne duševní vlastnictví, upraví smluvní strany v 

každém jednotlivém případě práva k těmto předmětům duševního vlastnictví 
prostřednictvím prováděcích smluv, z nichž musí být patrno zejména:  

 

• Zda se jedná o dílo autorské či spoluautorské. V prováděcí smlouvě pak vymezí případní 
spoluautoři jejich podíl na výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů,  
v opačném případě platí, že podíl na výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů je 
úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky rozeznat, jsou podíly 
na společných výnosech stejné.  

• Zda se jedná o vynález jedné smluvní strany či obou smluvních stran. Za předpokladu, že 
se bude jednat o vynález obou smluvních stran, pak prováděcí smlouva musí obsahovat 
i rozsah, v jakém se smluvní strany podílely na vynálezecké činnosti. Prováděcí smlouva 
musí dále obsahovat i podíl na nákladech spojených s podáním případných přihlášek 
k vynálezu, vedením příslušných patentových řízení, udržovacích poplatků, případně 
nákladů na patentového zástupce.  
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• Který z případných spolumajitelů patentu má právo vynález využívat, v opačném případě 
platí, že právo využívat vynález má každý ze spolumajitelů patentu.  

• Nutnost spolupráce smluvních stran při přípravě podkladů a dokumentů nezbytných pro 
podání patentové přihlášky.  

• Který z případných spolumajitelů patentu bude, bez zvláštního souhlasu druhého ze 
spolumajitelů patentu, poskytovat licenci k předmětům průmyslového vlastnictví třetím 
subjektům, v opačném případě se má za to, že je k platnému uzavření licenční smlouvy 
třeba souhlas obou spolumajitelů patentu.  

• Povinnost původce, jako majitele patentu, nabídnout přednostně licenci druhé smluvní 
straně v případě, že původcem vynálezu bude pouze jedna ze smluvních stran.  

• Tu skutečnost, že pokud se některá ze smluvních stran rozhodne pro převedení podílu 
na patentu, nabídne přednostně druhé smluvní straně uzavření smlouvy o převodu 
patentu ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech  
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a v případě zájmu druhé smluvní 
strany převede práva ke svému podílu na patentu této smluvní straně, přičemž smluvní 
strana, která bude převádět svá práva na druhou smluvní stranu, poskytne druhé 
smluvní straně všechny nezbytné podklady a náležitosti k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v udržování patentu. Související poplatky uhradí smluvní strana, na níž jsou 
práva převáděna.  

7. 
Poskytování informací o výsledcích a spolupráci při publikaci výsledků 

 
7.1 Smluvní strany se navzájem zavazují zpracovat údaje o projektu a dosažených výsledcích 

v rozsahu vymezeném ustanovením § 31 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací, za účelem jejich předání do „Rejstříku informací o výsledcích (RIV)“ na 
portálu „Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR“, (dále jen 
„RIV“), a zajistit jejich předání do RIV dle aktuálně platných Pravidel pro předání údajů do 
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, popř. do dalších 
obdobných databází, a to tak, aby nebyla ohrožena podstata obchodního tajemství dle 
příslušných ustanovení této smlouvy. Údaje shora uvedené jsou oprávněny zanést do RIV jak 
příjemce, tak další účastník projektu, nicméně další účastník je povinen zanést do RIV údaje 
ve znění, které bylo předem písemně schváleno smluvními stranami. 

 
7.2 Další účastník souhlasí s tím, že údaje o projektu, příjemci, hlavním řešiteli projektu, dalším 

účastníkovi a řešitelích projektu, budou uloženy v „Informačním systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací“ v souladu s ustanoveními § 30 a násl. Zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, z nichž zveřejnitelné údaje ve smyslu 
ustanovení § 12, § 31 a § 32 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, ve 
znění pozdějších předpisů, mohou být zveřejněny ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
7.3 Smluvní strany předpokládají, že v průběhu řešení projektu nastane potřeba publikovat dílčí, 

anebo konečné výsledky zejména formou článků v odborné literatuře, v ucelených 
publikacích nebo v prezentacích na konferencích, s čímž jsou strany srozuměny do té míry, že 
publikované výsledky mohou být zveřejněny pouze v té podobě, která neohrozí utajení 
předmětu obchodního tajemství smluvních stran dle této smlouvy.  
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7.4 Veškeré publikační záměry jsou smluvní strany povinny si navzájem schválit písemnou 
formou, a to tak, že publikován může být pouze text v přesném znění. 

 
8. 

Řešení sporů 

8.1. Další účastník bere na vědomí, že v případě, že poruší povinnost, která je ukládána příjemci v 
čl. XVI. odst. 2, písm. a. – g. Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, jedná se o porušení 
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, a tudíž o neoprávněné 
použití peněžních prostředků státního rozpočtu ve smyslu ust. § 3 písm. e) 218/2000 Sb., 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
Pokud svým jednáním další účastník způsobí příjemci škody je povinen je v plném rozsahu 
uhradit do 15 ti dnů od doručení výzvy a to včetně smluvních pokut, které musel příjemce 
v důsledku jednání dalšího účastníka uhradit poskytovateli. 

8.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ujednáními této 
smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení 
dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou 
záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. 

8.3. Při nedodržení některé z podmínek uvedených v čl. 4 této smlouvy má příjemce právo 
odstoupit od této smlouvy a ukončit financování části projektu řešené dalším účastníkem  
s tím, že další účastník je povinen vrátit nedočerpané finanční prostředky a splnit povinnosti 
vztahující se k ukončení svého působení v projektu.   
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Závěrečná ustanovení 
 

9.1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s  platností originálu, z nichž po dvou 
výtiscích obdrží příjemce/odpovědný řešitel; dva výtisky další účastník/odpovědný 
spoluřešitel a jeden výtisk poskytovatel. 

 
9.2. Tuto smlouvu, jakož ani práva a povinnosti či závazky z ní vyplývající, nelze bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany dále postupovat. 
 
9.3. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi 

stranami dle této smlouvy založené touto smlouvou nebo s ní související se dle výslovné 
dohody stran řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,  
a zákonem č. 130/ 2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.4. Pokud jakékoliv ustanovení či závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se kdykoliv stane 

zcela či částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních 
ustanovení či závazků z této smlouvy vyplývajících a smluvní strany se zavazují nahradit tento 
neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovený takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního závazku či ustanovení. 

 



9 

9.5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Platnost a účinnost této smlouvy končí dnem ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-02-
00086, kterou má příjemce uzavřenu s poskytovatelem.  

 
9.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o 
smlouvu podléhající zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve 
dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 
9.7. Nedílnou součástí této smlouvy je Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu  

č. NV19-02-00086 uzavřená mezi poskytovatelem dotace a příjemcem. 
 
9.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí příjemce. 

 
9.9. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny 

s celým obsahem této smlouvy, a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či 
naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě  
připojují. 

 
 
Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-02-00086 

 
 
 
V Plzni; dne 27.05.2019 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………   …………………………………………………………… 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
             odpovědný řešitel projektu          odpovědný spoluřešitel projektu 
 
 
 
…………………………………………………………..   ………………………….……..…………..…..…………. 
 Doc. MUDr. Robert Grill, PhD., MHA                    MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.      
                     ředitel FNKV                          ředitel FN Plzeň 
                


