
Smlouva o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při řešení 
části projektu výzkumu a vývoje č. NV 19-04-00272

Strany

1. Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
Sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
10:61383082
Zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Z avo ra lem ^lrD ^-řed ite lem  
Bankovní spojení: ČNB Praha, 
dále jen „Příjemce“

2. Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory 
IČ: 00669806
Zastoupená: MUDr. Václavem Š im á n k e m ^ l^ ^ ^ e d ite le m  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň, č. 
dále jen „Další účastník“

uzavírají na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV 19-04- 
00272 ze dne 10.4.2019 uzavřené mezi Příjemcem a Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky jako Poskytovatelem (dále jen „Smlouva s poskytovatelem“) a podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o poskytnutí části účelové podpory a 
spolupráci při řešení části projektu (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek pro společnou realizaci níže 
specifikovaného programového projektu (dále jen „Projekt“) podpořeného ze zdrojů 
Poskytovatele:

Název projektu: Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu 
resekce a chirurgickým rizikům
Registrační číslo projektu: NV 19-04-00272 
dále jen „Projekt“,

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 5. 2 0 1 9 -3 1 . 12. 2022

2. Cíle projektu, způsob řešení a předpokládané výsledky jsou uvedeny ve schváleném 
návrhu výše uvedeného Projektu, který je nedílnou součástí Smlouvy s poskytovatelem. 
Návrh projektu je pro svůj rozsah umístěn v aplikaci pro návrhy a správu projektů (dále 
jen „Aplikace“), kde si ho řešitel a Další účastník může kdykoliv zobrazit (dále jen „Návrh 
projektu“) a jehož obsah a rozhodnutí Poskytovatele o něm jsou pro smluvní ’strany 
závazné.



Smlouva s poskytovatelem je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2.

3. Příjemce poskytuje část účelové podpory přidělené mu Poskytovatelem (dále jen 
„účelové prostředky“) Dalšímu účastníkovi za podmínek stanovených touto Smlouvou.

II.
Závazek ke spolupráci na řešení projektu

1. Smluvní strany se zavazují řádně vykonat jim svěřené části Projektu tak, jak jsou 
definovány v návrhu projektu a postupovat při řešení příslušné části Projektu s odbornou 
péčí, s využitím všech odborných znalostí svých zaměstnanců, vč. znalosti a dodržování 
souvisejících právních norem.

2. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytovat si nezbytnou součinnost k řádnému 
naplnění cílů Projektu.

3. Smluvní strany se zavazují při řešení a administraci Projektu a jeho částí postupovat 
v souladu se zadávací dokumentací 5. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním 
vývoji a inovacích vyhlášené v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného 
výzkumu a vývoje na léta 2015 -  2022 (dále jen „Zadávací dokumentace“), Smlouvou 
s poskytovatelem a touto Smlouvou. V případě rozporu mezi výše uvedenými dokumenty 
mají přednost ustanovení Smlouvy s poskytovatelem a následně Zadávací dokumentace.

4. Další účastník se zavazuje, že začne řešit část Projektu ve lhůtě do 30 kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, v případě rozpočtového provizoria ve lhůtě a 
postupem podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších 
předpisů a pokračovat v řešení Projektu až do data ukončení řešení Projektu uvedeného v 
ustanovení čl. I. této Smlouvy nebo do ukončení účinnosti této Smlouvy, nastane-li dříve, a 
to způsobem vyplývajícím z této Smlouvy, zejména z jejích příloh, Zadávací dokumentace 
a obecně závazných právních předpisů. Další účastník se zavazuje výsledky řešené části 
projektu Příjemci doložit či prezentovat v souladu s Návrhem projektu a příslušnými 
ustanoveními Zadávací dokumentace.

5. Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se a ovlivňujících řešení Projektu, je 
Další účastník povinen o této skutečnosti informovat Příjemce a to nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala, nebo se o takové skutečnosti 
dozvěděl a navrhne řešení vzniklé situace v souladu s postupem stanoveným Zadávací 
dokumentací.

III.
Poskytnutí účelových prostředků

1. Příjemce poskytne Dalšímu účastníkovi jemu určenou část podpory ve lhůtě 30 
kalendářních dnů od obdržení této části podpory Příjemcem od Poskytovatele, a to 
převodem na účet Dalšího účastníka vedený u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této 
smlouvy.

2. Pro jednotlivé roky řešení Projektu budou Příjemcem poskytnuty Dalšímu účastníkovi 
následující účelové prostředky:

Rok: Částka:

2019 222 000 Kč

2020 340 000 Kč

2021 404 000 Kč

2022 421 000 Kč
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Celkem 1 387 000 Kč

3. Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků, obsahující podrobnou specifikaci 
položek uznaných nákladů a jejich členění pro jednotlivé roky řešení Projektu je uveden 
v příloze č. 1 smlouvy.

4. Prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy jsou dotací dle obecně závazných 
právních předpisů a jsou účelově vázány. Účelové prostředky poskytuje Příjemce Dalšímu 
účastníkovi na úhradu skutečně vynaložených nákladů účelově vymezených Smlouvou s 
poskytovatelem na činnosti specifikované v návrhu projektu k dosažení stanovených cílů. 
Vyúčtování bude Dalším účastníkem vystaveno alespoň 5 pracovních dnů před termínem 
stanoveným Poskytovatelem Příjemci. Součástí vyúčtování bude na základě účetní 
evidence zúčtování skutečných uznaných nákladů na řešení Projektu v členění dle 
schváleného rozpočtu Projektu a účetní výkaz o čerpání uznaných nákladů.

5. V případě, že další účastník nevyčerpá všechny poskytnuté prostředky pro kalendářní rok, 
je povinen o tom informovat Příjemce. Nespotřebované prostředky z daného kalendářního 
roku může Další účastník použít v dalších letech řešení Projektu v souladu se schváleným 
Návrhem projektu. Pokud Další účastník nebude mít zájem na vyžívání nespotřebovaných 
prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom Příjemce a nespotřebované 
prostředky vrátí dle pokynů Příjemce.

6. Po skončení řešení Projektu je Další účastník povinen vrátit všechny nespotřebované 
prostředky z Projektu dle pokynů stanovených Příjemcem.

7. V případě, že závěrečné hodnocení ukončeného projektu bude zařazeno do kategorie „S“ 
dle čl. V odst. 3 této smlouvy, je příjemce oprávněn požadovat po Dalším účastníkovi 
vrácní dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100% čerpané účelové 
podpory za celou dobu řešení projektu.V případě udělení této sankce je Další účastník 
povinen na písemnou výzvu Příjemce vráti poskytnutou účelovou podporu (nebo její část) 
zpět Příjemci, který je povinen ji vrátit Poskytovateli zpět do státního rozpočtu, a to 
nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy.

IV.
Podmínky použití poskytnutých účelových finančních prostředků

1. Další účastník se zavazuje:
a) Dodržovat veškeré povinnosti Příjemce, jakož i povinnosti Dalšího účastníka, které 

vyplývají z ustanovení Smlouvy s poskytovatelem a z ustanovení Zadávací 
dokumentace, s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemohou 
vztahovat na Dalšího účastníka.

b) Plnit povinnosti obsažené v Zadávací dokumentaci jak vůči Poskytovateli, tak vůči 
Příjemci.

c) Použít účelovou podporu výhradně k úhradě nákladů a výdajů, které věcně a časově 
souvisí s řešením Projektu, jsou nezbytné pro jeho řešení a musí být účetně 
prokazatelné, efektivně a hospodárně vynaložené, a to v souladu s podmínkami 
stanovenými obecně závaznými právními předpisy, zásadami, pokyny a směrnicemi 
nebo jinými předpisy Ministerstva financí ČR a pokyny AZV ČR.

d) Organizovat práce na spoluřešení projektu výzkumu a vývoje tak, aby bylo dosaženo 
cílů Projektu nejpozději v termínu stanoveným v čl. I. odst. 1 této smlouvy.

e) Na požádání informovat Příjemce o stavu prací na řešení Projektu a čerpání 
prostředků Projektu výzkumu a vývoje (v členění dle schváleného rozpočtu Projektu).

f) Při porušení předpisů o hospodaření s účelovými prostředky výzkumu a vývoje nést 
veškeré důsledky z toho plynoucí.

3



g) Uhradit Příjemci odvody a sankce, pokud budou vůči němu uplatněny v důsledku 
neoprávněného použití účelových finančních prostředků Dalším účastníkem.

h) Obeznámit spoluřešitele a jeho řešitelský tým s obsahem této Smlouvy a Smlouvy 
s poskytovatelem.

i) Poskytnout Příjemci veškerou součinnost k vypracování plánu zavedení dosažených 
výsledků do praxe (tzv. implementační plánů).

j) Poskytnout Příjemci veškerou součinnost při přípravě publikace v odborném tisku nebo 
přednáškové činnosti.

2. Další účastník je dále povinen:
a) Vést evidenci o hospodaření s účelovými prostředky přidělenými na řešení části 

Projektu odděleně od evidence o hospodaření s jinými prostředky a uchovávat 
doklady o projektu financovaném z účelové podpory po dobu nejméně deseti let od 
ukončení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu. Tím nejsou 
dotčeny obecně závazné právní předpisy o účetnictví a výkaznictví.

b) Předložit Příjemci písemné zprávy o výsledcích řešení části projektu a podrobné 
vyúčtování účelových prostředků za příslušný rok v termínech požadovaných 
Poskytovatelem pro vypracování dílčí a závěrečné zprávy projektu.

c) Využívat při řešení Projektu hmotný a nehmotný majetek, který pro řešení Projektu 
z Účelových prostředků pořídil a to v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze Smlouvy 
s poskytovatelem nebo Zadávací dokumentace.

d) Oznámit Příjemci neprodleně, pokud nebude moci ze závažných důvodů pokračovat v 
řešení části Projektu a navrhnout způsob řešení vzniklého stavu, aby Příjemce mohl 
požádat Poskytovatele o změnu.

e) V případě, že Další účastník nebude moci pokračovat v řešení Projektu, předloží 
Příjemci do 30 kalendářních dnů závěrečnou zprávu o výsledcích spoluřešení Projektu 
a současně vrátí veškeré nespotřebované prostředky Příjemci v termínech 
stanovených Poskytovatelem.

f) Umožnit Příjemci a Poskytovateli výkon kontroly plnění jeho povinností v rozsahu a 
způsobem vyplývajícím ze Smlouvy s poskytovatelem, z ustanovení Zadávací 
dokumentace a z této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

3. Při nedodržení podmínek této Smlouvy má Příjemce právo odstoupit od Smlouvy a 
navrhnout Poskytovateli řešení vzniklé situace a následně od rozhodnutí Poskytovatele 
do 30 kalendářních dnů vypořádat vzájemná práva a závazky plynoucí z této Smlouvy.

4. Pokud Další účastník použije účelové prostředky v rozporu s účelem anebo na jiný účel, 
než na který mu byly dle této Smlouvy poskytnuty, či jinak je bude neoprávněně používat 
či zadržovat, ujednávají smluvní strany výslovně, že takové jednání bude posuzováno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 a § 44a rozpočtových pravidel (zákon č. 
218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a bude mít důsledky uvedené v tomto 
zákoně.

V.
Práva k výsledkům a jejich využití

1. Vlastnictví všech práv k výsledkům dílčího řešení Projektu se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 130/2002 Sb. a zákona č. 121/2000 Sb., 
všechny v platném znění. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv k 
nim jsou upravena zvláštními obecně závaznými právními předpisy.

2. Další účastník je povinen doručit Příjemci do každoročně vyhlašovaného termínu údaje o 
výsledcích řešení Projektu, které jsou určeny do informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (část Rejstřík informací o výsledcích) v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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3. Poskytovatel stanovil základní kategorie hodnocení výsledku řešení projektu formou 
závěrečné zprávy následovně:
V = vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem apod.), které znamenají, že 
byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě, resp. 
rozhodnutí o poskytnutí podpory,
U = uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky 
uvedené ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory,
O = nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena,
S = nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy jí upravené, z ní vyplývající 
a s ní související podle příslušných ustanovení zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a dalšími souvisejícími 
právními předpisy.

2. Pojmy použité v textu této Smlouvy mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a 
definované v rámci Zadávací dokumentace odpovídající Poskytovatelem vyhlášené 
veřejné soutěže, s výjimkou pojmů výslovně v textu této Smlouvy definovaných.

3. Jakékoliv spory mezi stranami této Smlouvy, vzniklé na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešeny, nedojde-li mezi stranami k dohodě, dle českého 
právního řádu a místně příslušným soudem ČR.

4. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy se nedotýká platnosti této Smlouvy jako 
celku nebo platnosti kterékoliv jiné části této Smlouvy.

5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

6. Další účastník prohlašuje, že je srozuměn se skutečností a bere výslovně na vědomí, že 
tato Smlouva bude Příjemcem uveřejněna v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou Poskytovatelem k 
řešení Projektu s připočtením 180 dní a nabývá účinnosti dnem podepsání Smlouvy 
oběma stranami. Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 180 dní od data 
ukončení řešení Projektu.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv. Vyžaduje-li však část Projektu řešená dalším 
účastníkem ohlášení/schválení/rozhodnutí státního orgánu, nabývá účinnosti až dnem 
účinnosti rozhodnutí takového orgánu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami 
obdrží po jednom výtisku Příjemce, Další účastník a Poskytovatel.

10. 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.

11. Příloha č. 1: Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro jednotlivé roky řešení 
Projektu
Příloha č. 2: Smlouva s poskytovatelem
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V ZASTOUPENI

»viUDr. Ivan Jeřábek
náměstek ředitele pro LPP ŮVN

Příjemce: 
razítko, jméno, příjme 
statutárního orgánu

Další účastník:
MUDr. Václav Šimánek, Ptí'.D. 

razítko, jméno, příjmení, tituly a podpis 
statutárního orgánu

2 8 - 05-  2019
datum:

datum:
í  6 -05- 2019

Příloha č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při řešení části projektu výzkumu a 
vývoje č. NV 19-04-00272

Rozpis účelových prostředků pro jednotlivé roky řešení Projektu

Spolupříjemce Fakultní nemocnice Plzeň IČO: 00669806

Spoluřešitel

rok řešení 
projektu

Ostatní provozní
náldadv řtk

Nákl. na poříz, 
dlouhodobého Osobní náklady 

rtic
Celkem (tis. 
Kč)

z toho dotace 
(tis. Kč)

222 000 Kč 222 000 Kč

340 000 Kč 340 000 Kč

404 000 Kč 404 000 Kč

421 000 Kč 421 000 Kč

1 387 000 Kč 1 387 000 Kč
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Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-04-00272 panelu č. P04

3  v rámci 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené v rámci Programu na podporu 
zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 -  2022 (dále jen „Veřejná soutěž“) 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 (dále jen „Zákon“) a zákona 
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
se sídlem Palackého nám. 375/4,128 01 Praha 2

IČO: 00024341

Zastoupená: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem 

(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
se sídlem U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6

Registr.
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0 1 8 3 / 1 9

IČO: 61383082

Zastoupený(á):.. SO0.... S*?/.......

Zapsaný: ................................................................................................................................

(dále jen „Příjemce“) 

uzavřely dnešního dne tuto

Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-04-00272 panelu č. P04

v rámci 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené v rámci Programu na podporu 
zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 -  2022 (dále jen „Smlouva“):
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I. Projekt

1. Poskytovatel vyhlásil dne 14. 5. 2018 Veřejnou soutěž. Příjemce podal do Veřejné soutěže návrh projektu, kterému 
bylo Poskytovatelem přiděleno registrační číslo NV19-04-00272 a který je nedílnou součástí této Smlouvy. Návrh 
projektu je pro svůj rozsah umístěn v aplikaci pro návrhy a správu projektů (dále jen „Aplikace“), kde si ho řešitel 
může kdykoliv zobrazit (dále jen „Návrh projektu“). Veřejná soutěž je v Aplikaci vedena pod názvem MZ VES 
2019

2. Název projektu:
Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům

3. Předmět a cíle řešení projektu:
V rámci retrospektivní a prospektivní multicentrické studie meningiomu baze lební budou analyzovány 
radiologické charakteristiky meningiomů, morbidita a mortalita pacientů, rozsah chirurgické resekce a recidiv 
meningiomů baze lební jako celku, tak v rámci jednotlivých lokalizací. Budou stanoveny rizikové faktory pro 
specifické lokalizace nádoru. Bude otestována stávající i nová klasifikace meningiomů, založená na vztahu 
origa meningiomu k arachnoideálním cisternám. Znalost dislokace arachnoideálních membrán umožní zvolit 
vhodný individuální chirurgický přístup a koridor, který by měl být pro operaci nej bezpečnější. Cílem 
experimentální části je anatomická studie zaměřená na normální anatomii bazálních arachnoidálních cisteren 
a jejich vztahu k neurovaskulárním strukturám baze mozku Podle naší hypotézy mají jednotlivé varianty 
meningiomů chirurgická rizika odpovídající cisterně ve které nádor primárně roste, riziko je dáno 
neurovaskulárním i strukturami nacházejícími se v té které cisterně, velké tepny, drobné perforující arterie, 
hlavové nervy a bazální oblasti mozku. Cílem je definice cisteren a tím určení počtu vrstev arachnoidei, která 
kryje důležité struktury v případě každého typu nádoru. Anatomická klasifikace, která zohledňuje existující 
araéhnoidální koridory a disekční vrstvy, by měla vést ke snížení morbidity i mortality pacientů.

Cíle projektu, jeho předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení jsou přesně a závazně uvedeny v Návrhu 
projektu.

Registrační číslo projektu: NV19-04-00272 

(dále jen „Projekt“)

4. Datum zahájení řešení Projektu: 1.5. 2019 
Datum ukončení řešení Projektu: 31.12.2022
Datum doručení dílčí zprávy: nejpozději do 15.1. následujícího kalendářního roku.
Datum doručení závěrečné zprávy: do 31.1. kalendářního roku následujícího po ukončení řešení Projektu.

5. Řešitel (včetně všech případných akademických titulů a vědeckých hodností)
(dále jen „Řešitel“)

6. Stupeň důvěrnosti údajů dle ustanovení obecně závazných právních předpisů: S - veřejně přístupné.
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II. Celkové náklady na řešení Projektu

1. Celková výše uznaných nákladů na celou dobu řešení Projektuje uvedena v Návrhu projektu ve formuláři Část B - dle 
ust. čl. 5.3. odst. (6) zadávací dokumentace této Veřejné soutéže.

2. Celková výše podpory z veřejných prostředků poskytovaná Poskytovatelem (dále jen „Účelové prostředky“) na celou 
dobu řešení Projektu Činí 12 294 000 Kč.

3. Pro jednotlivé roky řešení Projektu výše účelové podpory z veřejných prostředků poskytované Poskytovatelem činí:

Rok Částka

2019 2 158 000 Kč

2020 3 306 000 Kč

2021 3 355 000 Kč

2022 3 475 000 Kč

Celkem 12 294 000 Kč

4. Rozpis Účelových prostředků pro jednotlivé roky řešení Projektu je uveden v Příloze Č. 1, která tvoří součást této 
Smlouvy.

III. Základní ustanovení

1. Poskytovatel vyhlásil dne 14. 5. 2018 Veřejnou soutěž, přičemž práva a povinnosti Poskytovatele a Příjemce jako 
uchazeče v průběhu této Veřejné soutěže byla, kromě obecně závazných právních předpisů, upravena zadávací 
dokumentací této Veřejné soutěže (dále jen „Zadávací dokumentace“). V míře, v jaké je Zadávací dokumentace 
relevantní pro plnění této Smlouvy, je Příjemce povinen se jí při plnění této Smlouvy řídit. Příjemce je povinen k 
tomu zavázat i Řešitele a dalšího účastníka (ten je povinen k tomu zavázat spoluřešitele). V případě jakéhokoliv 
rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení této Smlouvy. Zadávací 
dokumentace je dostupná na webových stránkách Poskytovatele (www.mzcr.cz) a Agentury pro zdravotnický výzkum 
České republiky, organizační složky státu (www.azvcr.cz). Příjemce podal do této Veřejné soutěže Návrh projektu.

2. Na základě výsledků Veřejné soutěže Poskytovatel uzavírá s Příjemcem tuto Smlouvu za účelem úpravy vzájemných 
práv a povinností při poskytování podpory z veřejných prostředků na Projekt, jehož specifikace je uvedena v Čl. I. této 
Smlouvy a v Návrhu projektu.

IV. Řešitel

1. Řešitel identifikovaný v Čl. I. odst. 5 této Smlouvy je Příjemci odpovědný za odbornou úroveň Projektu. Práva a 
povinnosti Řešitele jsou ve vztahu k Příjemci řešena zvláštním smluvním vztahem mezi nimi, není-li Příjemce 
současně Řešitelem. Práva a povinnosti Řešitele ve vztahu k Poskytovateli jsou řešena ustanoveními této Smlouvy a 
Zadávací dokumentace.

2. Příjemce odpovídá za to, že Řešitel byl seznámen s obsahem této Smlouvy včetně obsahu všech jejích příloh a 
dodatků, jakož i se Zadávací dokumentací a že se zavazuje ve vztahu k Poskytovateli dodržovat veškerá ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, Smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků a Zadávací dokumentace.

3. Příjemce tímto ujišťuje Poskytovatele, že shora uvedený Řešitel je a bude po celou dobu trvání této smlouvy k 
Příjemci v pracovněprávním vztahu na základě pracovní smlouvy, pokud není Příjemce - fyzická osoba současně 
Řešitelem.

V. Uznané náklady a podpora z veřejných prostředků

2.

Poskytovatel schválil jako uznané náklady ty náklady, které jsou uvedeny v Návrhu projektu. Případné změny oprot 
Návrhu projektu jsou uvedeny ve Specifikaci změn Účelových prostředků oproti obsahu Návrhu projektu, která tvoř 
Přílohu č. 2 a jako taková je součástí této Smlouvy. Příjemce tyto změny akceptuje a podpisem této Smlouw 
prohlašuje, že se s Přílohou č. 2 této Smlouvy seznámil.
Podrobná specifikace položek uznaných nákladů a jejich členění je stanovena v Návrhu projektu v Příloze č 1 -
Rozpis uznaných nákladů a Uíelových prostředků pro jednotlivé roky řešeni Projektu, případně ve Specifikaci změi 
Údělových prostředku oproti obsahu Návrhu projektu.
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3. Celková výše Účelových prostředkuje stanovena v ustanovení či. II odst. 2 této Smlouvy.
4. Výše a rozdělení podpory z veřejných prostředků je stanovena pro jednotlivé roky řešení Projektu v ustanovení ČI. II 

odst. 3 této Smlouvy.

VI. Poskytnutí Účelových prostředků

1. 1. Pro jednotlivé roky řešení Projektu poskytne Poskytovatel Příjemci na řešení Projektu účelovou podporu ve výši 
uvedené v čl. II. odst. 3 této Smlouvy, za splnění podmínek, ve lhůtě a způsobem, které vyplývají z ustanovení 
Zadávací dokumentace a této Smlouvy.

2. Dojde-Ii v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci Čerpání rozpočtu, je Poskytovatel oprávněn určit písemným 
oznámením lhůtu k poskytnutí Účelových prostředků Příjemci. Poskytovatel je v případě, že dojde v důsledku 
rozpočtového provizoria k regulaci Čerpání rozpočtu, rovněž vždy oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VIL Účast dalších účastníků

1. Pokud se na řešení Projektu má podílet jeden nebo více dalších účastníků, je účast dalších účastníků, jakož i rozsah a 
specifikace účasti jednotlivých dalších účastníků na řešení Projektu uvedena v Návrhu projektu. Výše jejich podpory 
pro jednotlivé roky řešení Projektu je uvedena v Příloze č. 1 - Rozpis uznaných nákladů a Účelových prostředků pro 
jednotlivé roky řešení Projektu.

2. Pokud se na řešení Projektu má podílet jeden nebo více dalších účastníků, je Příjemce povinen ve lhůtě, za podmínek 
a s náležitostmi dle Zadávací dokumentace a této Smlouvy uzavřít s každým dalším účastníkem písemnou smlouvu o 
účasti na řešení Projektu a jeden stejnopis každé takovéto smlouvy spolu se všemi přílohami opatřený originálními 
podpisy všech smluvních stran doručit v této lhůtě Poskytovateli na adresu jeho sídla. Smlouva o účasti na řešení 
Projektu musí být mezi Příjemcem a dalším účastníkem uzavřena na dobu určitou, a to nejméně na dobu, na kterou je 
uzavřena mezi Příjemcem a Poskytovatelem tato Smlouva.

3. Jestliže Poskytovatel poskytuje podporu Příjemci včetně části podpory určené pro dalšího účastníka, musí být součástí 
obsahu každé smlouvy o účasti na řešení Projektu uzavírané mezi Příjemcem a dalším účastníkem ujednání o tom, že 
Příjemce poskytne dalšímu účastníkovi jemu určenou část podpory ve lhůtě 30 dnů od obdržení této Části podpory 
Příjemcem od Poskytovatele, a to převodem na účet dalšího účastníka vedený u peněžního ústavu, který musí být ve 
smlouvě o účasti na řešení Projektu výslovně uveden. Příjemce je povinen poskytnout dalšímu účastníku v uvedené 
lhůtě a uvedeným způsobem veškeré prostředky, které tvoří část podpory určené pro další účastníky a které má ve své 
dispozici.

4. Příjemce je povinen učinit součástí obsahu každé smlouvy o účasti na řešení Projektu uzavírané s dalším účastníkem 
ustanovení zavazující dalšího účastníka dodržovat veškeré povinnosti Příjemce, jakož i povinnosti dalšího účastníka, 
které vyplývají z ustanovení této Smlouvy a z ustanovení Zadávací dokumentace, s výjimkou ustanovení, z jejichž 
podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na dalšího účastníka.

5. Příjemce je povinen učinit součástí obsahu každé smlouvy o účasti na řešení Projektu uzavírané s dalším účastníkem 
ustanovení zavazující dalšího účastníka umožnit výkon kontroly plnění jeho povinností v rozsahu a způsobem 
vyplývajícím z této Smlouvy, z ustanovení Zadávací dokumentace, jakož i vyplývajícím z ustanovení smlouvy o 
účasti na řešení Projektu uzavírané mezi Příjemcem a dalším účastníkem a obecně závazných právních předpisů, a to 
jak Příjemci, tak i Poskytovateli (kontrolní oprávnění Příjemce i Poskytovatele vůči dalšímu účastníku jsou tak 
totožná). Dále je Příjemce povinen učinit součástí obsahu každé smlouvy o účasti na řešení Projektu uzavírané s 
dalším účastníkem ustanovení zavazující dalšího účastníka plnit povinnosti obsažené v Zadávací dokumentaci jak vůči 
Poskytovateli, tak i vůči Příjemci.

6. Smlouva o účasti na řešení Projektu musí dále obsahovat jméno, příjmení (včetně všech případných akademických 
titulů a vědeckých hodností) a datum narození/rodné číslo dalším účastníkem ustanoveného spoluřešitele.

VIH. Použití Účelových prostředků a zásady hospodaření s nimi

1. Příjemce bere na vědomí skutečnost, že jakékoliv prostředky poskytnuté mu Poskytovatelem na základě této Smlouvy 
jsou dotací dle obecně závazných právních předpisů a jsou účelově vázány. Příjemce nebo další účastník jc povinen 
takové prostředky použít výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu dle této Smlouvy vynaložených Příjemcem 
nebo dalším účastníkem při řešení Projektu za podmínek a v rozsahu, které vyplývají z této Smlouvy, Zadávací 
dokumentace a obecně závazných právních předpisů.

2 Příjemce je povinen hospodařit s poskytnutými Účelovými prostředky s péčí řádného hospodáře, plnit povinnosti 
stanovené touto Smlouvou, Zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č 
218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zněni 
pozdějších předpisů) a dále je povinen se při hospodaření s poskytnutými Účelovými prostředky řídit písemnými
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pokyny Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Příjemce je dále povinen obdobným způsobem 
zavázat každého dalšího účastníka.

3. Pokud v průběhu řešení Projektu nastanou skutečnosti vyžadující jakoukoliv změnu skladby či výše Účelových 
prostředků, postupuje se způsobem uvedeným v Zadávací dokumentaci pro změny v rámci řešení Projektu.

4. Použití Účelových prostředků a zásady hospodaření s nimi se dále řídí ustanoveními Zadávací dokumentace a obecně 
závazných právních předpisů.

5. Poruší-li Příjemce nebo kterýkoliv další účastník jakoukoliv povinnost týkající se hospodaření s Účelovými 
prostředky nebo použití těchto prostředků, která vyplývá z ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo této 
Smlouvy nebo Zadávací dokumentace, je Poskytovatel vždy oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčeny 
další důsledky porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy nebo Zadávací 
dokumentace.

IX. Evidence a vypořádání poskytnuté podpory

1. Příjemce je povinen vést pro Projekt samostatnou oddělenou účetní evidenci (podle obecně závazných právních 
předpisů upravujících vedení účetní evidence), která musí být vedena správně, úplně, průkazně, srozumitelně, 
přehledně, způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů a to takovým způsobem, aby Příjemce mohl kdykoliv na 
výzvu Poskytovatele poskytnout věrohodné, aktuální a prokazatelné údaje o stavu hospodaření s Účelovými 
prostředky a tyto údaje rovněž prokázat.

2. O všech uznaných nákladech musí být v rámci shora uvedené účetní evidence vedena na samostatném analytickém 
účtu samostatná a oddělená evidence a v jejím rámci pak dále samostatná a oddělená evidence o výdajích a nákladech 
hrazených z Účelových prostředků. Evidence hospodaření s Účelovými prostředky tedy musí být zcela oddělena od 
evidence případných jakýchkoliv dalších finančních prostředků na řešení Projektu vynaložených (např. finančních 
prostředků Příjemce nebo dalšího účastníka). Ke každému uplatněnému výsledku musí příjemce vykázat všechny 
zdroje veřejných prostředků, s jejichž podporou byl výsledek dosažen.

3. Příjemce je povinen uchovávat doklady o projektu financovaném z účelové podpory po dobu nejméně deseti let od 
ukončení účinnosti této Smlouvy.

4. Příjemce je povinen za každý kalendářní rok řešení projektu předložit na základě účetní evidence své i dalšího 
účastníka vyúčtování Účelových prostředků vynaložených na řešení tohoto projektu k datu stanovenému 
Poskytovatelem. Současně předloží vyúčtování uznaných nákladů projektu s uvedením všech zdrojů jejich krytí. 
Uznané náklady na řešení projektů výzkumu a vývoje jsou definovány Zákonem, Zadávací dokumentací a touto 
Smlouvou.

5. 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 Příjemci nebo 
dalšímu účastníkovi na příslušný rok, je Příjemce povinen o této skutečnosti informovat Poskytovatele. 
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 Příjemce 
nebo 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 Příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na vyžívání 
nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení Projektu, informuje o tom Poskytovatele a nespotřebované 
prostředky vrátí dle pokynů Poskytovatele.

6. Po skončení řešení Projektu je Příjemce (i za dalšího účastníka) povinen vrátit všechny nespotřebované prostředky z 
Projektu do státního rozpočtu. Podmínky pro finanční vypořádání poskytnuté účelové podpory stanoví Poskytovatel v 
souladu s právními předpisy.

7. Další povinnosti Příjemce týkající se vedení účetní evidence vyplývají ze Zadávací dokumentace a obecně závazných 
právních předpisů.

X. Kontrola

1.

2 .

Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv kontrolu a hodnocení plnění cílů Projektu včetně kontroly čerpání a 
uzivam podpory a hospodaření s Účelovými prostředky, účelnosti uznaných nákladů podle této Smlouvy využití

účÍm!ka °Jek‘U 3 Plnéní P0VÍ"n0Stí Příjem“ ’ Řešitele' dalžího účastníka a spoluřešitele, a to u Příjemce i dalšího

Příjemce (jakož i Řešitel) a další účastník (jakož í spoluřešitel) je povinen umožnit Poskytovateli výkon ¡eho 
ontrolmch oprávněni dle této Smlouvy a Zadávací dokumentace a poskytnout Poskytovateli veškerou nutnou nebo 

Poskytovatelem požadovanou součinnost. Příjemce je povinen každého dalšího účastníka zavázat k podrobení se
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