
 
 

                                    Stránka 1 z 6 

 

Číslo smlouvy partnera:                                                       Číslo smlouvy FNUSA: Tsm/2016/493/Bú 

Smlouva o spolupráci na výzkumné infrastruktuře CZECRIN 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Další účastník projektu:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 státní příspěvková organizace 
 

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
zastoupená:   MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC., ředitelem 

IČ:  00159816 

DIČ: CZ00159816 

bank. spojení:   XXXXXXXXXXXXXX  

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

IBAN:  XXXXXXXXXXXXXX 

SWIFT:  XXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „FNUSA“) 

 

2. Partner:  Masarykův onkologický ústav 

 státní příspěvková organizace 

 

sídlo: Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno 

zastoupená:  prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 

IČ:  00209805 

DIČ:  CZ00209805 

bank. spojení:  XXXXXXXXXXXXXX 

č. účtu:   XXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „Partner“) 

 

(FNUSA a Partner dále společně též jen „Smluvní strany“) 

 

II. 
Preambule 

1. FNUSA je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

za účelem poskytování zdravotních služeb a mimo jiné i za účelem rozvíjení vědy a výzkumu. 
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2. Partner je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

za účelem poskytování zdravotních služeb a taktéž k provádění vědeckovýzkumné, metodické 

a vzdělávací činnosti v oborech, v nichž jsou jí poskytovány zdravotní služby. 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 12. února 2016 rozhodnutí, 

č.j. MSMT 1000/2016, (dále jen „rozhodnutí MŠMT“, které je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy) o poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu 

Masarykově Univerzitě (dále jen „Příjemce“) a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jako 

dalšímu účastníkovi projektu, na podporu řešení projektu velké infrastruktury s názvem 

„Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)“ 

s identifikačním kódem LM2015090 (dále jen „Projekt“) 

4. Smluvní strany mají zájem spolupracovat na vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury 

v rámci Projektu, jak je definována níže, za níže uvedených podmínek. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem úpravy partnerské spolupráce na vybudování Výzkumné 
Infrastruktury.  

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran v rámci spolupráce 

1. Partner se zavazuje podílet se na realizaci Výzkumné Infrastruktury v souladu s touto 
smlouvou a rozhodnutím MŠMT, které je jako příloha č. 1 její nedílnou součástí a plnit 
veškeré povinnosti z nich vyplývající. 

2. Smluvní strany se zavazují, že budou v rámci vybudování a realizace Výzkumné Infrastruktury 
v rámci Projektu usilovat o naplnění cíle vybudovat českou část panevropské sítě CZECRIN 
(CZEch Clinical Research Infrastructure Network) a to jak společně, tak ve spolupráci s dalšími 
subjekty. Za účelem naplnění tohoto cíle se smluvní strany zavazují rozvíjet v České republice 
spolupráci v oblasti akademického klinického hodnocení léčiv a zkoušek zdravotnických 
prostředků, včetně úsilí o rozvoj některých dílčích aspektů této činnosti, a to zejména rozvoje 
výzkumných činností, metodiky, řízení kvality, harmonizace, tvorby standardních operačních 
postupů, infrastruktury, otázek etických a právních, zvláště se zaměřením na ochranu 
soukromí a bezpečí subjektů zařazovaných do akademických klinických hodnocení. (dále jen 
„Výzkumná Infrastruktura“) Za tímto účelem budou zejména organizovat odborné 
konference, vzdělávací semináře, činnosti společných týmů, realizovat setkání odborníků 
a publikovat výstupy své činnosti. 

3. Účast Partnera na realizaci Projektu probíhá od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2019, kdy 
nejpozději je Partner povinen svoji účast na realizaci Projektu ukončit. Finanční prostředky 
dle čl. V. této smlouvy jsou Partnerovi poskytovány na úhradu nákladů Projektu vzniklých 
v období uvedeném v předchozí větě. 

4. Osobou odpovědnou za vybudování a realizaci Výzkumné Infrastruktury v rámci Projektu na 
straně FNUSA a zároveň kontaktní osobou FNUSA je XXXXXXXXXXXXXX 

5. Osobou odpovědnou na straně Partnera v pozici koordinátora (dále jen „koordinátor“) je 
XXXXXXXXXXXXXX. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu nutná změna osoby 
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koordinátora, zavazuje se partner jmenovat bez zbytečného odkladu nového koordinátora a 
bezodkladně informovat o takové skutečnosti FNUSA.  

6. Partner se zavazuje vyčlenit koordinátorovi na činnosti spojené s Výzkumnou Infrastrukturou 
pracovní úvazek ve výši 0,5 FTE na období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 a ve výši 1,0 FTE 
na období od 1. 6. 2016 dále. Vyčlenění úvazku je Partner na vyžádání povinen FNUSA 
prokázat předložením pracovní smlouvy, případně dohody o pracovní činnosti. Nedodrží-li 
Partner své závazky dle tohoto ustanovení, vyhrazuje si FNUSA právo pozastavit platby dle 
článku V. této smlouvy do doby, kdy nedojde ze strany Partnera k nápravě, a požadovat po 
Partnerovi vrácení poskytnutých finančních prostředků za období, kdy tyto povinnosti 
prokazatelně neplnil. 

Koordinátor odpovídá za: 

a) veškerou komunikaci s Příjemcem, FNUSA a ostatními partnery v rámci Projektu; 

b) zajištění spolupráce Partnera a koordinaci aktivit ze strany Partnera při dílčích 
projektech akademického klinického hodnocení léčiv a akademických klinických 
zkoušek zdravotnických prostředků, případně na dalších výzkumných projektech, a to 
včetně zajištění přípravy, vyjednávání a uzavření smluv; 

c) spolupráci na vzdělávacích aktivitách, seminářích, činnosti společných týmů, realizaci 
setkání odborníků v rámci Projektu; 

d) řízení kvality v oblasti přípravy a realizace akademických klinických studií dle platných 
právních předpisů České republiky; 

e) všechny další aktivity spojené s účastí Partnera na realizaci projektu Výzkumné 
Infrastruktury. 

7. Partner se zavazuje aktivně spolupracovat v rámci Výzkumné Infrastruktury 
na multicentrických akademických klinických hodnoceních léčiv, klinických zkouškách 
zdravotnických prostředků a dalších výzkumných projektech. Konkrétní podmínky spolupráce 
budou stanoveny vždy samostatnou písemnou smlouvou o provádění klinického 
hodnocení/klinické zkoušky, případně o spolupráci na jiném výzkumném projektu. Součástí 
těchto smluv bude vždy i ujednání týkající se ochrany duševního vlastnictví a identifikace 
Projektu. 

V. 
Poskytnutí finančních prostředků 

1. FNUSA se zavazuje, že v případě, že v souladu s rozhodnutím MŠMT obdrží dotaci ze státního 
rozpočtu na podporu řešení projektu Výzkumné Infrastruktury, poskytne Partnerovi finanční 
prostředky ve výši 15 000,-Kč měsíčně na úhradu mzdových nákladů koordinátora pro úvazek 
0,5 FTE, tedy za odbobí od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016, a finanční prostředky ve výši 30 000,-Kč 
měsíčně na úhradu mzdových nákladů koordinátora pro úvazek 1,0 FTE, tedy za období 
od  1. 6. 2016 dále. 

2. Finanční prostředky uvedené v bodu V. odst. 1 této smlouvy budou Partnerovi poskytovány 
po dobu, po kterou byl koordinátorovi vyčleněn úvazek dle článku IV. odst. 6 této smlouvy. 
FNUSA se zavazuje poskytovat Partnerovi tyto finanční prostředky vždy na daný kalendářní 
rok, a to ve lhůtě čtyřicetipěti dnů ode dne poskytnutí dotace ze strany MŠMT. Rozdíl oproti 
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již vyplaceným finančním prostředkům na kalendářní rok 2016 (celkem již vyplaceno 
180 000,- Kč) ve výši 105 000,- Kč bude Partnerovi poskytnut do třiceti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Finanční prostředky budou vypláceny bezhotovostním převodem na účet 
Partnera uvedený v záhlaví této smlouvy. Variabilní symbol pro platbu je 060615. .  

3. Partner je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté mu dle této smlouvy za účelem a v 
souladu s časovým určením blíže specifikovaným v této smlouvě a ve schváleném rozpočtu, a 
to výhradně k úhradě mzdových nákladů koordinátora, které představují uznané náklady 
Projektu. 

4. Partner je povinen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vést oddělenou evidenci o všech vynaložených výdajích nebo nákladech Projektu. 
Na základě této evidence bude ze strany FNUSA, příp. jinými příslušnými subjekty, prováděna 
kontrola. Tuto účetní evidenci je Partner povinen uchovávat minimálně po dobu pěti let 
po ukončení Projektu. 

5. Partner je povinen informovat FNUSA, resp. její kontaktní osobu uvedenou v čl. IV. odst. 4 
této smlouvy, e-mailem o každé změně, která může mít vliv na poskytování finančních 
prostředků dle čl. V. této smlouvy, a to ve lhůtě do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o 
této změně dozvěděl. 

6. Partner je povinen poskytnout FNUSA veškeré jím požadované doklady a informace týkající 
se Projektu či finančních prostředků vyplacených dle čl. V. této smlouvy. 

7. Partner je vedle povinností uvedených v této smlouvě povinen plnit povinnosti stanovené 
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. V případě, že Partner FNUSA nepředloží podklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, 
zprávu o řešení Projektu nebo jiné doklady ve lhůtách uvedených v této smlouvě nebo 
stanovených MŠMT, je FNUSA oprávněna pozastavit čerpání finančních prostředků dle čl. V. 
této smlouvy a požadovat po Partnerovi uhrazení sankce dle čl. VII. této smlouvy. 

9. Partner je povinen každoročně vypracovat a do 15. prosince předat FNUSA průběžný přehled 
výdajů vynaložených v rámci vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury a přehled 
činností provedených v rámci vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury v listinné a 
v digitální podobě.  

10. Partner se zavazuje respektovat pokyny MŠMT týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů 
a lhůt pro jejich odevzdání. 

11. Partner poskytne FNUSA součinnost pro plnění jeho povinností dle čl. 8 a 10 rozhodnutí 
MŠMT. 

12. Partner souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a informací o čerpání finančních 
prostředků, které mu byly na základě této smlouvy poskytnuty, a jeho účasti na realizaci 
Projektu včetně závěrečné zprávy o řešení Projektu. 
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13. Partner se zavazuje jednat v souladu čl. 13 rozhodnutí MŠMT, pokud se jedná o práva 
k výsledkům a využití výsledků Projektu. 

14. Partner se zavazuje využít finančních prostředků poskytnutých ze strany FNUSA pouze 
za účelem uvedeným v  této smlouvě. Jakékoliv rozšíření účelu může být smluvními stranami 
provedeno pouze změnou této smlouvy v souladu s jejím čl. VIII. odst. 8. 

VI. 
Kontrola 

1. Partner je za účelem kontroly plnění jeho povinností povinen poskytnout Příjemci na základě 
jeho žádosti veškeré požadované údaje související s Projektem, s finančními prostředky, které 
mu byly na základě této smlouvy poskytnuty, či s touto smlouvou. 

2. Partner se zároveň zavazuje, že umožní oprávněným orgánům finanční kontrolu podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. 
Sankce 

1.  Použije-li Partner finanční prostředky dle čl. V. této smlouvy na jiný účel než stanoví tato 
smlouva, na jiné, než uznané náklady, nebo v rozporu s jejich časovým určením 
specifikovaným v této smlouvě nebo v rozporu s právními předpisy či s jinými podmínkami 
stanovenými FNUSA, a v důsledku toho bude Příjemce povinen tyto finanční prostředky vrátit 
MŠMT, je Partner povinen vrátit tímto způsobem použité finanční prostředky FNUSA, a to ve 
lhůtě do třiceti dnů ode dne obdržení písemné výzvy FNUSA. V případě, že z důvodu shora 
vymezeného použití finančních prostředků Partnerem bude muset FNUSA uhradit nějakou 
sankci, jako např. pokutu, Partner se zavazuje, že FNUSA uhradí částku odpovídající FNUSA 
uhrazené sankci, a to ve lhůtě do třiceti dnů od obdržení písemné výzvy FNUSA.  

2. V případě, že Partner nevrátí finanční prostředky dle předchozího odstavce nebo neuhradí 
příslušnou sankci na účet FNUSA ve stanovené lhůtě 30 dnů, je FNUSA oprávněna požadovat 
a Partner povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

3. FNUSA a Partner se dále dohodli, že v případě neoprávněného použití peněžních prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu ze strany Partnera a porušení rozpočtové kázně Partnera 
budou postupovat analogicky podle ustanovení článku 14 odst. 4 rozhodnutí MŠMT. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozhodnutí MŠMT č. j.: MSMT 1000/2016.  

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu účasti Partnera na realizaci Projektu. 

3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.  
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4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí 
z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou 
cestou. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.  

6. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že 
nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje 
ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze ve formě písemných 
číslovaných dodatků. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany se dohodly, že účinnost této smlouvy nastává zpětně, a to k 1. 1. 2016. 

10. Tato smlouva jakožto všechny související smluvní ujednání (dodatky) podléhají zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění provede FNUSA bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy (včetně anonymizace údajů, které se v registru smluv nezveřejňují). FNUSA se 
zavazuje informovat Partnera o uveřejnění této smlouvy v registru smluv tak, že Partnerovi 
zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři vyplní příslušnou 
kolonku s ID datové schránky Partnera (v takovém případě potvrzení od správce registru 
smluv o  uveřejnění této smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  

V Brně dne 06.12.2016  V Brně dne 16.12.2016 
 
 
 

  

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  Masarykův onkologický ústav 
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

ředitel  ředitel 
 


