
Registr. PRÁVNÍ ODBOR

číslo

3 1/19

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č.

:57 16-32030A panelu č. P03

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném

is znění, a ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

in
m z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací), v účinném znění

Smluvní strany

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

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

na straně jedné (dále jen „Poskytovatel")

a

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „Příjemce")

Poskytovatel a Příjemce dále také jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

ČI. I.

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 31.3.2016 uzavřena Smlouva o

poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 16-32030A panelu č. P03, registrovaná

Poskytovatelem pod číslem 0400/16 (dále také „Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení

projektu s názvem „Využití disulfiramu v nové roli léčebného prostředku pro rekurentní

metastatické nádory prsu rezistentní na chemo a endokrinní terapii“ a registračním číslem

16-32030A (dále jen „Projekt").

2. Ktéto Smlouvě byly v průběhu řešení Projektu uzavřeny smluvními stranami celkem 3

dodatky (registrované Poskytovatelem pod čísly 0133/17, 0038/18 a 0621/18), Smlouva je

platná a účinná ve znění těchto dodatků.



3. Ukončení řešení Projektu bylo ve Smlouvě sjednáno k datu 31.12.2019.

4. Příjemce požádal dopisem ze dne 18.3.2019 o předčasné ukončení Projektu, a to k datu

31.3.2019. Příjemce rovněž požádal o možnost předložit Poskytovateli závěrečnou zprávu

v termínu do 30.9.2019.

5. Příjemce odůvodnil svou žádost objektivními důvody souvisejícími s prováděním klinické

části Projektu, v rámci níž vyšlo najevo, že léčba disulfiramem vmonoterapii není příliš

účinná (objektivní odpověď je pod 10%). Z etického hlediska je problematické ve studii

pokračovat a léčbu, která se ukazuje jako neúčinná, nabízet onkologicky nemocným.

6. Příjemce zaslal dne 30.4.2019 dle pokynu Poskytovatele vyúčtování skutečně čerpaných

nákladů na řešení Projektu za období od 1.1.2019 do 31.3.2019.

ČI. II.

1. Smluvní strany uzavírají tímto Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu č. 16-32030A panelu č. P03 (dále jen „Dohoda"), kterou k datu

30.6.2019 ukončují účinnost Smlouvy o poskytnutí účelové podpory no řešení projektu č. 16-

32030A panelu č. P03 uzavřené mezi Poskytovatelem a Příjemcem dne 31.3.2016

pod registračním číslem Poskytovatele 0400/16.

2. Smluvní strany prohlašují, že poskytování účelové podpory na Projekt bylo zastaveno ke dni

31.3.2019 na základě žádosti Příjemce o předčasné ukončení Projektu ze dne 18.3.2019.

3. Příjemce prohlašuje, že vyúčtování nákladů na řešení Projektu za období od 1.1.2019 do

31.3.2019, které Příjemce zaslal dne 30.4.2019 Agentuře pro zdravotnický výzkum

(administrátorovi Projektu), je úplným a pravdivým vyčíslením skutečně čerpaných nákladů

na Projekt za výše uvedené období.

4. Příjemce se zavazuje vrátit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

Dohody na účet Poskytovatele částku

169.796,48 Kč, která představuje konečnou výši nespotřebovaných účelově určených

prostředků, vytvořených v minulých letech řešení Projektu.

5. Poskytovatel se zavazuje, že ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od obdržení částky uvedené

vodst. 4 tohoto článku, bude Příjemci poskytnuta účelová podpora na řešení Projektu za

období od 1.1.2019 do 31.3.2019, a to v celkové výši 399.882,79 Kč, stanovené na základě

vyúčtování předloženého Příjemcem dne 30.4.2019.

6. Příjemce je povinen převést z částky uvedené vodst. 5 tohoto článku dalšímu účastníkovi

Projektu - Fakultní nemocnici Olomouc část účelové podpory ve výši 121.012,65 Kč.

ČI. III.

1. Příjemce je povinen s ohledem na předčasné ukončení Projektu předložit Poskytovateli

závěrečnou zprávu o řešení Projektu ve lhůtě do 30.9.2019.

2. Povinnosti Příjemce stanovené Smlouvou, které se jakýmkoli způsobem vztahují k ukončení

řešení Projektu, nejsou touto Dohodou dotčeny a trvají i po ukončení účinnosti Smlouvy.

3. Ustanovení čl. Vlil. (Použití Účelových prostředků a zásady hospodaření s nimi), čl. IX.

(Evidence a vypořádání poskytnuté podpory), čl. X. (Kontrola), čl. XIII. (Hodnocení výsledků

ukončeného Projektu), čl. XVI. (Sankce za porušení Smlouvy) a čl. XVII. Smlouvy (Práva
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k výsledkům řešení Projektu) nejsou touto Dohodou dotčena, stejně jako nárok na

uplatnění náhrady újmy dle Smlouvy.

4. 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;

U = uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle Projektu a jeho předpokládané výsledky

uvedené ve Smlouvě;

O = nesplněno zadání, Smlouva však byla dodržena;

S = nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením Smlouvy.

5. V případě, že závěrečné hodnocení ukončeného Projektu bude hodnoceno v kategorii „S",

je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení účelové podpory 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.

6. Využití výsledků řešení Projektu je možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků

výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí.

7. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli nejpozději se závěrečnou zprávou o řešení

Projektu také plán zavedení dosažených výsledků do praxe (dále jen „implementační

plán").

8. Příjemce je povinen postupovat při vypracování závěrečné zprávy o řešení Projektu a

implementačního plánu přiměřeně dle Pokynů pro vypracování Závěrečných zpráv za rok

2018, jež jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele

(http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumentv/pokvnv-k-vvpracovani-zaverecnych-zprav-za-

rok-2018 16340 985 3.html, v případě nejasností může Příjemce požádat o součinnost

kancelář Agentury pro zdravotnický výzkum ČR).

9. Příjemce je povinen zpřístupnit všem zájemcům výsledky Projektu za rovných podmínek tím

způsobem, že nejpozději do 30.6.2020 zpřístupní výsledky Projektu formou jejich publikace

v odborném tisku a přednáškovou činností. V případě nedodržení této podmínky může být

Projektu uděleno závěrečné hodnocení v kategorii „5" dle odst. 4. tohoto článku, se všemi

důsledky z toho vyplývajícími.

ČI. IV.

1. Pojmy použité v textu této Dohody mají stejný význam, jako tytéž pojmy použité a

definované v rámci Smlouvy a jejích dodatků.

2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Dohody neovlivní

vymahatelnost nebo platnost této Dohody jako celku či kterékoli jiné její části.

3. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, a je tak povinen o
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c

této Dohodě zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje.

Příjemce dále bere na vědomí, že tato Dohoda bude Poskytovatelem zveřejněna v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. iq

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
^

s 5.2;

smluv. Dohoda bude uveřejněna Poskytovatelem.

5. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž

Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem se

seznámily a zcela a bezvýhradně s ním souhlasí.
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1 U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající

osoby (jednajících osob).
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