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DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ 
O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE  

č. 15-29565A A POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY 
(dále jen „dodatek č. 5“) 

 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta  
se sídlem Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10 
IČO: 00216208 
zastoupená: prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., děkanem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100, var. symbol: 1529565  
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO: 65269705 
zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 10006-71234621/0710, var. symbol: 1529565 
(dále jen „další účastník“)    
 
 
uzavírají  tento  dodatek  č. 5  ke  Smlouvě o spolupráci  na  řešení  části  projektu  výzkumu  a  vývoje  
č. 15-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu (dále jen „projekt“) 
Agentury zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví České republiky uzavřené mezi 
příjemcem a dalším účastníkem dne 10. 7. 2015 a na základě Dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové podpory na řešení projektu č. 15-29565A panelu č. 2 uzavřeného mezi ČR – Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a UK – 3. lékařskou fakultou. 
 
 

Článek 2 
Předmět dodatku  

 
2.1  Tímto dodatkem č. 5 se za čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o spolupráci na řešení části projektu výzkumu 
a vývoje č. 15-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu přidává odst. 
3.1.c), který zní takto: 
  
„3.1c) Na uskutečňování věcné náplně části projektu v pátém roce jeho řešení bude příjemcem 
poskytnuta dalšímu účastníku následující účelová podpora:  
 

Rok – 2019 Celkem Kč 
Celkové neinvestiční náklady 206 000,00 

 
 
a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ji příjemce obdrží od poskytovatele.“ 
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2.2  Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a 
vývoje č. 15-29565A a poskytnutí účelové podpory na podporu grantového projektu následovně: 
 
1. V čl. 4. odst. 4.2. se doplňuje nový odstavec 4.12.14., který zní: 
„4.12.14. Poskytovatel stanovuje 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.“ 
 
2. V čl. 4. odst. 4.2. se doplňuje nový odstavec 4.12.15., který zní: 
„4.12.15. V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ je Poskytovatel 
oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100% 
čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na 
návrh odborných orgánů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. V případě udělení této sankce je 
Příjemce povinen na písemnou výzvu Poskytovatele vrátit poskytnutou účelovou podporu (nebo její 
část) zpět do státního rozpočtu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy. V případě udělení 
sankce Příjemci je Další účastník povinen na písemnou výzvu Příjemce vrátit poskytnutou účelovou 
podporu (nebo její část) zpět Příjemci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výše 
vrácené poskytnuté účelové podporu (nebo její části) se určí podle míry nesplnění zadání Dalším 
účastníkem.“  
 
3. V čl. 5. se doplňuje nový odstavec  5.5., který zní: 
 „5.5. Pro využití výsledků platí, že: 

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li 
výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků 
možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a 
nediskriminačním základě nebo transferem znalostí, 

b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo 
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak výsledky 1) této spolupráce, které nelze chránit 
podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí 
činnosti, mohou být volně šířeny a práva k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné 
organizace nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto příjemcům, nebo 2) jakákoliv 
práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem spolupracujícím 
subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo 3) výzkumná 
organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího podniku 
náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku 
jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal 
přístupová práva.“ 
 

4. V čl. 5 se doplňuje nový odstavec 5.6., který zní: 
 „5.6. Příjemce je povinen Poskytovateli předložit nejpozději k závěrečné zprávě o řešení projektu 
plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán). Náležitosti implementačního 
plánu zveřejní Poskytovatel na svých internetových stránkách spolu s pokyny k závěrečné zprávě o 
řešení projektu. Další účastník se zavazuje poskytnout Příjemci potřebnou součinnosti při vypracování 
plánu zavedení dosažených výsledků do praxe.“ 
 
5. V čl. 5 se doplňuje nový odstavec 5.7., který zní: 
„5.7. Příjemce a další účastník je povinen umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledky 
projektu přístup k nim, a to formou jejich publikace v odborném tisku a přednáškovou činností 
v termín do šesti měsíců po ukončení řešení projektu. Příjemce a další účastník bere na vědomí, že 
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v případě nedodržení této podmínky může být projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorii „S“ 
se všemi důsledky z toho vyplývajícími.“ 
 

Článek 3 
Registrace 

 
3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku č. 5 do 
registru smluv zajistí příjemce neprodleně po jeho podpisu. Příjemce se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 
smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 
4.1 Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden je 
určen pro příjemce, jeden pro dalšího účastníka a jeden pro poskytovatele. 
 
4.2 Poté, co si smluvní strany tento dodatek ke smlouvě přečetly, prohlašují, že mu porozuměly a 
s jeho obsahem souhlasí. Prohlašují dále, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán z jejich svobodné 
vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  
 
 
 
 
Za příjemce:            Za dalšího účastníka: 
 
V Praze dne  15.5.2019                                                          V Brně dne 30.5.2019  
            
  
 
 
 
 

           
příjemce                     další účastník   
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