
Ministerstvo s"kolstvi, mlddeie a télovychovy ldentifikacvnl' kédC j.: M5MT-15739/2019-12 LTC19020

SMLOUVAo poskytnutl’ Liéelové podpory na Fe§eni projektu vf/zkumu a vf/voje
Ej.: MSMT-15739/2019-12

podprogramu ,,lNTER-COST, programu INTER-EXCELLENCE(déle jen ,,smlouva”)
Smluvni strany

Ceska’ republika — Ministerstvo ékolstvi, mla’deie a télovf/chovyICO:00022985
se sidlem Karmelitské 529/5, 118 12 Praha 1,zastoupena’ Mgr. Janou Kolafikovou, vedouci oddéleni Fizeni mezinérodm’ch programi) VaVaI(déle jen ,,poskytovatel”)
Stétnl’ zd ravotnl’ L'Istavléo:75010330prévm’ forma: pFispévkové organizace
se sidlem: §robérova 49/48, 100 00 Praha 10
él'slo L'Jétu: 1730101/0710
zastoupené: MUDr. Pavlem BFezovsk, MBA, Feditelem(déle jen ,,pFI'jemce”)
(spoleéné déle také jako ,,smluvnl' strany”)

uzaVI'rajI'
podle ustanovem’ § 9 odst. 1, 2 a 3 za’kona E. 130/2002 5b., 0 podpoFe vyzkumu, experimentélnihovyvoje a inovaci z veFejm'Ich prostFedkfi a o zméné nékterych souvisejicich zékonfi (zékon o podpoFeWzkumu, experimentélniho vVvoje a inovaci), ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfi, (déle jen ,,zékon52. 130/2002 5b.”), podle ustanovem’ a § 17 zékona é. 218/2000 5b., 0 rozpoétovy’lch pravidlech a ozméné nékterych souvisejicich zékonfl (rozpoétové pravidla), ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi, v souladus Nafizenl’m Komise (EU) 6. 651/2014 ze dne 17. Eervna 2014, kterym se v souladu s élénky 107 a 108Smlouvy o fungovénl’ EU prohlaéuji uréité kategorie podpory za sluéitelné s vnitFnI'm trhem (déle jen
,,naFI'zenI'”), tuto smlouvu:

Clének 1PFedmét smlouvy
1) PFedmétem této smlouvy je Liprava prév a povinnostl' poskytovatele a pfijemce vsouvislostis L’Jéelovou podporou, poskytnutou podle § 4 odst. 1 pism. e) za’kona E. 130/2002 Sb. ze stétm’horozpoétu na Feéem’ projektu vyzkumu, vVvoje a inovaci s identifikaénim kédem LTC19020 a

s na’zvem ldentifikace novf/ch diagnosticch/prediktivnl'ch biomarkerfi a slouéenin vyuiitelny’chv individualizované terapii na’dorfl s mnohoéetnou lékovou rezistenci (déle jen ,,Projekt”), jakplyne z PFI’lohy | této smlouvy (da’le jen ,,PFiIoha I”) a Pfilohy || této smlouvy (déle jen ,,Pfiloha II”),realizovaného v rémci podprogramu INTER-COST (LTC19), programu INTER-EXCELLENCE (déle jen,,Podprogram"). PFI’loha | obsahuje schvéleny névrh Projektu, jehoi realizace pFedstavuje L'Iéel
poskytnuté podpory - specifikovany mj. rozsahem a cili Feéem’ Projektu, indikétoryjejich plném’ ajejich cilovymi hodnotami (tj. oéekévané vysledky Feéem’, zpflsob a harmonogram jejich dosaiem’ aovéfenl’). PFI’loha || obsahuje rozpoéet Projektu, zahrnujici celkovou vy§i uznanVch nékladflProjektu, jejich vyéi vjednotlivh kalendéFnI'ch letech podle jejich dalél'ho poloikového élenéni
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6)

Wdaje hrazené z podpory. PFI’jemce, kterv nenl’ UEetnijednotkou, vede tuto oddélenou evidenciv rémci dafiové evidence v souladu se zvléétnim prévnl’m pFedpisem2 a interm'mi Uéetm’mipostupy, a to tak, abyjeho vnitFm’ déetm’ a kontrolnl' postupy dovolovaly pFI'mé srovnéni poloiekdeklarovanVch jako souéést Projektu (aktiv a pasiv, nékladfl a vVnosfi) s poloikami obsaiem'lmi vodpovidajicich finanénich vykazech a ostatnl'ch podkladovh l’JéetnI'ch dokumentech.
PFI’jemce je povinen vynaklédat finaném’ prostFedky Projektu sprévné, efektivné, hospodérné,UEeIné a pFiméFené k ceném v misté a Ease obvyklym v souladu se zvlé§tnimi prévnimipFedpisy3. PFI’jemce je povinen postupovat pFi vynaklédém’ prostfedkfi z podpory podle zékona65. 134/2016 5b., 0 zadévém’ veFejnych zakézek, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfi. PFI’jemce souéasnénese plnou odpovédnost za to, ie v prfibéhu Fe§eni Projektu nedojde k dvojl’mu financovém’ avykazova’m’ tychi uznam’lch na’kladl‘] (téie skumné aktivity) Projektu zveFejm'Ich neboneveFejm'Ich prostFedkfi.

Cla’nek 3Zahéjenl' a ukonéenl’ Projektu
PFI’jemce je povinen:
1)
2)

1)

2)
3)

zahéjit Feéem’ Projektu vsouladu s PFilohou I, nejdh’ve véak 15. kvétna 2019 a nejdéle do 60kalendéfm’ch dnCI ode dne nabytl’ L'Jéinnosti této smlouvy,
ukonéit Feéem’ Projektu tj. ukonéit vécné zaméFené projektové aktivity a éerpéni poskytnutépodpory podle PFilohy | a Pfi'lohy || nejpozdéji do 10. zéFI' 2022.

Cla’nek 4
Poskytnutl' podpory, jejI' vVEe a podml'nky jejiho Eerpéni

Poskytovatel poskytne pFI’jemci (Joelovou podporu na Feéenl’ Projektu formou dotace ve vV§ipodle odstavce 2 tohoto élénku (déle jen ,,podpora”) na déet pFI’jemce, kteryje uvedenV v tétosmlouvé.
Poskytovatel stanovuje celkovou vy'léi podpory pFidéIenou na celé obdobl’ Fe§eni Projektu podleEla'nku 2 této smlouvy na 3936000,- Ké (slovy tFimilionydevétsettl’icetsiesttisic korun Eeskych).
Nedojde-Ii v dflsledku rozpoétového provizoria podle rozpoétovych pravidel k regulaci éerpém’rozpoétu, je povinnostl' poskytovatele zaél't poskytovat podporu do 60 kalendéFnich dnfi ode dnenabytl' 05innosti smlouvy o poskytnutl' podpory. U viceleth projektfi ve druhém roce Feéeni ada|§ich letech Fe§enije povinnostl' poskytovatele zaél't poskytovat podporu do 60 kalendéFm’chdm‘] od zaéétku kalendéFniho roku v pFI’padé, ie jsou splnény zévazky pFI’jemce vyplyvajici zesmlouvy o poskytnutl' podpory a ie jsou zaFazeny L'Jdaje do informaém’ho systému skumu,
vy'lvoje a inovaCI' v souladu se zékonem é. 130/2002 5b., a se zékonem é. 106/1999 5b., 0svobodném pFI'stupu k informacim.

2) zékon é. 586/1992 5b., 0 dam’ch z ph’jmfi, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl§ 2 zékona é. 320/2001 5b., 0 finanénl’ kontrole ve veFejné sprévé a o zméné nékterych zékonl‘], ve znénl' pozdéjél'chpFedpisCI
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2)

3)

4)

5)

H

4) PFI’jemce je povinen pouil’t podporu Wluéné na Uhradu uznanVch nékladfi Projektuvymezem'lch PFilohou || hrazenVch z podpory.

Clének 5Zmény uznanVch nékladfi a vVEe poskytnuté podpory
Podle § 9 odst. 7 zékona é. 130/2002 Sb. nesml' W V prflbéhu Feéeni Projektu zménéna vV§euznanVch nékladfi o vice nei 50 % vyée uznam'lch nékladfi stanovené v élénku 2 odst. 3 tétosmlouvy a Wée podpory o vice nei 50 % Wée podpory stanovené v élénku 4 odst. 2 této smlouvy.
Zménu celkové vyée uznam'lch nékladfi Projektu nebo celkové vyée poskytnuté podpory Izeprovést jen na za’kladé uzavFem’ dodatku ke smlouvé po pfedchozi pisemné iédosti pfijemce.Zmény vyée uznanych nékladfl projektu, navrhované v iédosti, a 5 mm souvisejici vVée podporymusi t zdfivodnéné, podloiené schvélem'lmi Einnostmi a musi t odsouhlasenéposkytovatelem.
Zmény finanénich objemfl v poloikovém élenéni podle vécné specifikace uznanych nékladfl
Projektu podle PFI'Iohy II, které nemajl' vliv ani na celkovou vyéi uznanych nékladfl Projektu, anina celkovou vy§i podpory, poskytovatel schvaluje na iédost pfijemce sm pisemnymsouhlasem. PFedchozi souhlas poskytovatele nem’vyiadovén pouze v pfipadé, kdy pFesuny mezipoloikami nepFeséhnou v daném kalendéFm’m roce v souhrnu sumu rovnajl'ci se 10 %z poskytnuté podpory v daném roce, pFiéemE do tohoto souhrnu se zapoéitévaji pouze pFesunymezi poloikami ve smyslu jejich navV§enIC To se nevztahuje na zmény finaném’ch objemfi nebopoloikové pFesunyv rémci osobnl'ch nékladfi, kdyje vyiadovén pFedchozisouhlas poskytovatelebez vyjimky. Nepfimé néklady a vydaje nelze navyéovat nad rémec stanovenv v Elénku 2 odst. 1.
PFI’jemce ma’ moinost podat ia’dost o souhlas se zménou v poloikovém élenéni podle vécnéspecifikace uznany'lch nékladfi Projektu podle odst. 3 tohoto élénku nejpozdéji do 15. listopadu
daného kalendéFm’ho roku, nejméné v§ak 60 kalenda’FnI'ch dnfi pFed datem ukonéem’ Feéem’Projektu podle élénku 3 odst. 2 této smlouvy. O souhlas se zménou vyée uznam'lch na’kladfl neboposkytnuté podpory Projektu podle odst. 2 tohoto élénku, s néslednym uzavFenim dodatku ktéto smlouvé, mfiie pfijemce poiédat do 31. Fijna daného kalendéFm’ho roku, nejméné v§ak 60kalendéFnich dnfi pFed datem ukonEenI’ Feéem’ Projektu podle élénku 3 odst. 2 této smlouvy.
Na souhlas poskytovatele se zménou uznam'lch nékladfl Projektu nebo zménou Wée podporypodle tohoto élénku nemé pFI’jemce prévnl' nérok.

vlének 6
PFI’jemce je povinen vracet zpét nevyéerpané finanénl' prostFedky na:

a) vy'ldajovv L'Jéet ministerstva é. 0000821001/0710, pokud pFI’jemce vracinevyéerpané prostFedky vprflbéhu kalendéFnI'ho roku, na kterV byla podporaposkytnuta,
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3
3)

4)

5)

b) déet cizich prostFedkL‘] ministerstva E. 6015—0000821001/0710, pokud pFI’jemcevraci nevyéerpané prostFedky v rémci finanéniho vypoFédéni vztahfi se stétnimrozpoétem.
PFI’jemce pFi vracenl' finant‘fnl'ch prostFedkfi obdobné dle odstavce 1 mfiie postupovat i pFeddokonéenl'm projektu, pokud je mu zFejmé, ie finanénl' prostFedky nebudou vyuiity.
PFI’jemce je povinen vyrozumét o vrécenl' finanEnI'ch prostFedkfi, souvisejl'cich s poskytnutoupodporou avizem, poskytovatele, a to formou datové zprévy nebo zprévou opatFenouzaruéenY/m elektronickym podpisem na e-mailovou adresu aviza@msmt.cz a rovnéi je povineno této skuteénosti informovat ve stejné Ihfité a steja zpfisobem oddélem’ Fizem’mezina’rodm’ch programfi VaVaI. Poskytovatel musi avizo obdriet nejpozdéji vden pfipsa’nivratky na Uéet.
PFI’jemce je povinen vypoFédat dotaci se stétnl’m rozpoétem podle § 75 zékona é. 218/2000 Sb.a vyhlééky é. 367/2015 5b., 0 za’sadéch a Ihfitéch finanénl’ho vypoFa’da’ni vztahfl se stétnl’mrozpoétem, stétm’mi finanénl'mi aktivy a Nérodm’m fondem (vyhlééka o finanénim vypoFédéni),ve znénl' pozdéj§ich pFedpisfl.
Souhrnné vydétovém’ podpory a celkovych uznanych nékladfi Projektu, které je také souééstiprflbéiné zprévy podle odst. 6 PFiIohy III, pFI’jemce pfedklédé za jednotlivé kalendéFni roky vidydo 30. ledna nésledujiciho kalendéFniho roku, souhrnné vydétovém’ uznanych nékladfi Projektu,které je souéésti zévéreéné zprévy podle odst. 6 PFilohy |||, pFI’jemce pFedklédé do30 kalendéfnich dnfl po ukonéeni Projektu. V pFI’padé ukonéenl' Fe§eni Projektu pFed terminemuvedenY/m v élénku 3 odst. 2 této smlouvy pFI’jemce pFedloiI' poskytovateli souhrnné vydétovéniuznanVch nékladfi nejpozdéji do 60 kalendéFnich dnCI po tomto mimoFédném ukonéem’ Fe§eniProjektu.

éla’nek 7
Dalél' povinnosti pFijemce

PFI’jemce je déle povinen:
H

2)

3)
4)

uvédét v souvislosti s Projektem ve véech zveFejfiovanych informacich identifikaém’ kéd Projektupodle élénku 1 odst. 1 této smlouvy a skuteénost, ie na Feéem’ Projektu byla poskytnuta podporav rémci programu INTER-EXCELLENCE, véetné sprévného oficiélm’ho nézvu nebo oficiélni zkratkyposkytovatele a oficiélm’ho Ioga poskytovatele vsouladu s pravidly, které jsou zveFejnéna naadrese www.msmt.cz,
pl'semné informovat poskytovatele o v§ech zménéch, které nastaly vdobé L'Jéinnosti tétosmlouvy a které se doty'lkajl' prévnl' osobnosti pFI’jemce, Udajfi poiadovanych pro prokézénizpfisobilosti pFI’jemce nebo l’Jdajl‘J, které by mohly ml't vliv na Feéeni Projektu, respektive nadosahovém’jeho CI'IO nebo jeho rozpoéet, a to nejdéle do 7 kalendéFnich dnCI ode dne, kdy se 0
takové skuteénosti dozvédél,
o pFI’padnou zménu v osobé Feéitele poiédat pl'semné poskytovatele. V pFI’padé souhlasuposkytovatele se zménou dojde k uzavFem’ dodatku k této smlouvé,
vipadé zmén ostatm’ch élenfi Feéitelského tymu, které neovlivni pFedmét, cil a rozpoéetProjektu, poskytovatele informovat prostFednictvim prflbéiné nebo za’véreéné zprévy,
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5)

6)

7)
8)

9)
10)

1)

2)

4)

5)

umoinit Fe§ite|i a ostatnl'm élenfim Feéitelského tu uvedenY/m v PFiloze | Feéeni Projektuv plném rozsahu pracovm’ch Ovazkfl podle PFiIohy | v rémci s nimi uzavFeného pracovnéprévniho
vztahu,
neprodlené informovat poskytovatele o podezFenI' na nesrovnalosti zjiéténé pFi Fe§eni Projektu.Nesrovnalostl' se rozuml' poruéem’ nékterého z ustanovenl':

a) préva Evropské unie,b) prévm’ch pFedpisfi Ceské republiky,c) této smlouvy.
pFedévat poskytovateli zprévy o Feéem’ Projektu podle PFiIohy III,
Fa’dné uchovévat originély véech rozhodnutl’, smluv a daléich dokumentfl tykajicich se FeéeniProjektu v souladu s obecné zévaznymi pFedpisy p0 dobu 10 let od data posledniho poskytnutipodpory nebo jejl' éa’sti,
po celou dobu Fe§eni Projektu naklédat s veékerym majetkem ziskam'lm z prostFedkfi na Projekthospodérné, efektivné a liéelné, zejména jej zabezpeéit proti poékozem’, ztrété nebo odcizeni,
vyvinout ve§keré nezbytné Usili k dosaiem’cilfi uvedeny/ch v Projektu a splnéniveékerych zévazkfivfiéi poskytovateli.

Clének 8
Kontrola Feéeni Projektu

VeFejnospra’vni kontrola pouiitl’ podpory probiha’ u pfijemce na zékladé § 39 zékona é. 218/20005b., ve znénl’ pozdéjél’ch pFedpisG, § 8 odst. 2 za’kona E. 320/2001 5b., 0 finaném’ kontrole, veznénl’ pozdéjél’ch pFedpisfi, § 4 a ostatnich pFisluénVch ustanovenl’ zékona é. 255/2012 5b., 0kontrole (kontrolm’ Fad), ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfl, a § 13 zékona é. 130/2002 Sb.
Kontrola plném’ cilfl Projektu je poskytovatelem prova’déna v souladu 5 § 13 zékona E. 130/2002Sb. podle pokynfi poskytovatele v terminech a zpfisobem, které jsou uvedeny v PFiIoze III.
Poskytovatel je opra’vnén v prflbéhu Feéem’ Projektu a nésledné a2 p0 dobu 10 let po ukonéenijeho Fe§eni provédét kontroly éerpém’ a vyuil'vénl' podpory a Uéelnosti vynaloienVch nékladfi
Projektu podle této smlouvy.
PFI’jemce je povinen umoinit povéFea zaméstnancflm poskytovatele kontrolu realizaceprojektu, hospodaFenI' sposkytnutou podporou azpfistupnit jim ktomu veékeré potFebné
doklady.
Pokud zaméstnanci poskytovatele na zékladé provedené kontroly dojdou k zévéru,2e na strané pFI’jemce podpory mohlo dojl't k poruéenl' rozpoétové kézné, je vedouci kontrolnl'skupiny povinen p0 pFI’padném vypoFédénI' némitek k protokolu o kontrole dét podnétpFI'sluénému finaném’mu L'JFadu, kteee oprévnén o poruéenl' rozpoétové kézné rozhodnout.
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6)

7)

1)
2)

3)

1)
2)

3)

PFI’jemce je povinen informovat poskytovatele o kontroléch, které u néj byly v souvislostis poskytnutou pod porou provedeny exterm’mi kontrolnl’mi orgény, véetné zévérfi téchto kontrol,a to bezprostFedné p0 jejich ukonéem’.
Pokud se poskytovatel na zékladé kontrolnl'ho zjiéténi dfivodné domnl'vé, ie pFI’jemce podporyv pFI'mé souvislosti s m’ poruéil nékterou z daléich podml'nek, jejii povaha umoifiuje népravuv néhradnl' lhfité, poskytovatel bez zbyteéného odkladu pisemné vyzve pFI’jemce k provedenl'opatFenI' k népravé podle § 14f odst. 1 rozpoétovh pravidel.

Cla’nek 9
Poru§eni rozpoétové ka’zné

Poruéem’ povinnostl' uvedeny'lch v této smlouvé nebo stanovem'lch prévm’mi pfedpisy pFedstavujeporuéenl’ rozpoétové ka’zné podle ustanovem’ § 44 odst. 1 pism. b) neboj) rozpoétovych pravidel.
Sankci za poruéem’ rozpoétové kézné je podle § 44a rozpoétovy'lch pravidel povinnost provést nazékladé rozhodnutl' mistné ph’sluéného finanénl’ho UFadu odvod za poruéem’ rozpoétové kézné,ph’padné penéle za prodleni sjeho provedenim. V pfiloze IV jsou specifikovéna rozpétl’ hodnotsniienych odvodfi u vybranVch poruéem’ smluvnl'ch ujednéni vypvajicich pro pfijemce z tétosmlouvy.
Sprévu odvodfl za poruéem’ rozpoétové kézné a penéle vykonévajl' mistné pfislu§né finaném’UFady podle zékona é. 280/2009 5b., dafiovv Féd, ve znénl' pozdéj§ich pFedpisfi.

Clének 10
Sankce, odnétl’ nebo zastavem’ podpory

Sankcemi se zde rozuml' tzv. sniiené odvody ve smyslu § 14 odst. 5 zékona é. 218/2000 5b., 0rozpoétovych pravidlech.
Poskytovatel zaha’jl' Fizem’ o odnétl’ podpory podle ustanovem’ § 15 odst. 1 rozpoétovych pravidelpostupem podle zékona é. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfi, dojde-Ii popodpisu této smlouvy a v dobé jejl’ L’Jéimosti:
a) k vézéni prostFedkfl stétm’ho rozpoétu,
b) ke zjiéténl’, 2e Udaje, na jejichi zékladé byla podpora poskytnuta, byly neL'Jplné nebo

nepravdivé, nebo
c) ke zjiéténl', ie podpora byla poskytnuta nebo Eerpéna v rozporu se zékonem nebo prévem

Evropské unie,
d) ke zjiéténl', fie nemfiie by'It splnén Fédné nebo véas L'Jéel, na kterv byla podpora poskytnuta,pokud jii nedoélo k poruéem’ rozpoétové kézné,
e) k vydénl’ rozhodnuti Evropské komise o navrécenl’ nebo o prozatl'mnl'm navra’cem’ veFejnépodpory,
f) ke zjiéténi, 2e byl umoinén vykon nelegélm’ préce.
Neoprévnénym pouiitim nebo zadriem’m penéinich prostFedki) poskytnuth ze stétnihorozpoétu a pouiitim podpory pFI'jemcem na jim'l UEeI, nei na jaky mu byla podle této smlouvypodpora poskytnuta, nebo v rozporu s jejich éasovym uréem’m, ijakékolivjiné pouiiti podpory v
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

rozporu s podml'nkami stanoveai prévnimi predpisy nebo touto smlouvou, které pfimosouvisi s UEeIem, na ktery byla podpora poskytnuta, je poruéem’m rozpoétové kézné ve smyslu §44 odst. 1 rozpoétovy’lch pravidel.
Poskytovatel nemusivyplatit podporu nebo jejl' (:ést, domnl'vé-Ii se dfivodné, ie pFI’jemce v primésouvislosti s m’ poru§i| povinnosti stanovené prévnim predpisem nebo nedodriel liléel podpory
nebo podml'nky, za ktery'lch byla podpora poskytnuta.
Poskytovatel o opatFenI' podle odst. 3 a odst. 4 tohoto Elénku bez zbyteéného odkladu vhonmzpfisobem informuje pFI’jemce. PFI’jemce mfiie do 15 dnfi ode dne, kdy tuto informaci obdriel,podat poskytovateli proti tomuto opatrenl’ némitky. O némitkéch rozhoduje ministr ékolstvi,mla’deie a télovychovy.
Je—Ii pri finaném’ nebo jiné kontrole zji§téno, 2e pFI’jemce
a) poruéil povinnost stanovenou prévm’m predpisem,
b) nedodriel Uéel podpory, nebo
c) poru§i|jinou podml'nku, za které byla podpora poskytnuta, u které nelze vyzvat k provedem’opatrenl’ k népravé podle § 14f odst. 1 rozpoétovych pravidel,
vyzve poskytovatel prijemce k vréceni podpory nebo jeji éésti v jI'm stanovené Ihflté.
Jsou-Ii do IS VaVaI predény Udaje, které neodpovidaji definici datovh prvkfl a které ovlivm’ vy§iposkytnuté podpory a Rada pro skum, vVvoj a inovace proto v névrhu vydajfl na vyzkum, vyvoja inovace prisluénému poskytovateli Wéi Wdajfl na nésledujl'ci pétileté obdobl' sniil' podle § 14odst. 5 zékona é. 130/2002 Sb., poskytovatel obdoam zpfisobem snl'ii podporu pFI’jemci, kterVmu nesprévné L'Jdaje pFedal.
V pripadé, kdy byl pFI’jemce pravomocné odsouzen pro trestny (":in uvedenv v § 7 odst. 3 pism. a)ai c) zékona é. 130/2002 Sb. mfiie poskytovatel zcela nebo zéésti odstoupit od této smlouvy.Odstoupem’m z tohoto dfivodu se tato smlouva od poéétku zcela nebo zéésti ruéi a pfijemce jepovinen vrétit veékerou podporu nebo jejl' Ea’st.
Prijemce podporyje povinen vrétit poskytovateli poskytnutou podporu nebo jejl' éést, pokud jeph’jemci znémo, 2e projekt nedokonéi. PFI’jemce je povinen tento svfij zémér ozna’mitposkytovateli bezprostredné poté, co bude mI't objektivm’ moinost zjistit, ie Projekt nebudemoiné realizovat.

Clének 11
Zévazek mléenlivosti

PFI’jemce je povinen zachovévat mlc‘fenlivost o Udajl'ch, podkladech a vnesenVch prévech, kterému byly poskytnutyjako dfivérné a jejichi predém’ da|§im subjektflm by mohlo t pro toho, kdoje poskytl, nevVhodné. Vnesenf/mi prévy se pro 06e této smlouvy rozuml' poznatky a informace,které jsou vlastnictvim pFI’jemce Projektu pred uzavFenI'm této smlouvy, nebo které pFI’jemceZl'ské paralelné, avéak mimo naplfiovénitéto smlouvy, a které jsou nezbytné pro Feéeni Projektu.K vnesenym prévflm patrl' autorska’ préva a préva k vysledkflm na zékladé névrhu patentu nebojeho udélenl', zlepéovacich na’vrhfi, uiitnych vzorfi, prfimyslovych vzorfi, chrénénych druht‘]a daléich rozhodnutl' nebo jinak srovnatelnych ochranm’lch opatrenl’.
Zévazek mléenlivosti zaniké:
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3)

1)

D

a) pokud se obsah téchto Udajfi, podkladfi a vnesenVch prév stane veFejné pFistuam, a tona zékladé jinY/ch praci provédénVch mimo rémec Projektu nebo na zékladé opatFem’,které nesouvisejl' s témito pracemi,
b) sdélenl'm téchto (Jdajfi, podkladfi a vnesem'lch prév bez poiadavku mléenlivosti nebopozdéjél'm odvolénl'm poiadavku mléenlivosti témi, kteFi poiadavek stanovili.
Pokud je pFI’jemce na zékladé této smlouvy oprévnén pFedévat Udaje, podklady a vnesené prévadalél'm osobém, je povinen zajistit, aby tyto osoby zachovévaly mléenlivost a veékeré L'Jdajepouil'valyjen k L'Jéelfim, k nimijim byly pFedény.

Clének 12
Poskytovéni informacu’ a ddajfi o Projektu a jeho vy’sledcu’ch

PFI’jemce je povinen pFedévat poskytovateli L'Jplné, pravdivé a véasné informace o Projektuaziskam'lch poznatcich a jim'lch sledcich Projektu. Za timto L'Jéelem je Pfijemce povinenpostupovat podle pokynfi poskytovatele a vsouladu 5 § 31 odst. 3 za’kona é. 130/2002 Sb.pfedévat poskytovateli poiadované Udaje. Souéasné pfijemce souhlasi se zveFejfiova’nI’m téchtopoiadovam'lch udajfl a se zpfistupném’m redakéné upravené za’véreéné zprévy ProjektuveFejnosti poskytovatelem. Poskytovatel pFeda'vé udaje o Projektu do IS VaVaI a evropschinformaém’ch systémfi.

Pokud je pFedmét Feéem’ Projektu pFedmétem obchodm’ho tajemstvi, je pFijemce povinenposkytnout konkrétm’ informace o Projektu a poznatcich a jinVch vy’IsledCI’ch Projektu v takovémrozsahu a formé, aby byly zveFejniteIné. Pokud pFedmét Feéem’ Projektu nebo jiné aktivityvy'lzkumu a vyvoje podléhajl' mléenlivosti, stanovené ph’sluém’lm zvléétm’m prévm’m pFedpisem,poskytovatel a pfijemce poskytuji informace o provédéném vyzkumu, vy'Ivoji a jejich vysledcich svylouéenl’m téch informaci, o nichi to stanovi pFisluénV zvléétnl’ prévm’ pFedpis.

(":Iének 13VVsledky a jejich vyuiiti

Véechna vlastnické, uil'vaci préva a préva duéevniho vlastnictvi ksledkfim Projektu patFI'pFI'jemci a jsou upravena zvléétm’mi prévnl'mi pFedpisy“.

4) napF. Zékon é. 527/1990 Sb., 0 vynélezech a zlepéovacn’ch névrzn’ch, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi. Zékon E. 529/19915b., 0 ochrané topografil' polovodiéovych Wrobkfl, ve zném’ zékona pozdéjéich pfedpisfi, zékon é. 478/1992 5b.,ouiitnych vzorech, ve zném’ zékona pozdéjél’ch pfedpisfi, zékon é. 206/2000 5b., oochrané biotechnologicchvynélezfl a 0 zméné zékona é. 132/1989 8b., 0 ochrané prév k nov odrfida’m rostlin a plemenfim zviFat, ve znénizékona pozdéjél'ch pl’edpist‘], zékon é. 207/2000 5b., 0 ochrané prfimyslovVCh vzorl‘J a o zméné zékona é. 527/1990 5b.,0 vynélezech, prfimyslovych vzorech a zlepéovacich névrzich, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi, zékon E. 408/2000 5b.,
0 ochrané prév k odrfidém rostlin a o zméné zékona 65. 92/1996 5b., 0 odrfidéch, osivu a sadbé péstovanf/ch rostlin,ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi, (zékon o ochrané prév k odrfldém), nebo zékon é. 121/2000 8b., 0 prévu autorském,o prévech souvisejl'cich s prévem autorsk a 0 zméné nékteeh zékonl‘] (autorsky zékon)
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fl

3)

4)

5)

Obecné zésady, které platl' pro vyuiitisledkfi, jsou nésledujl’ci:
a) je-Ii pFI’jemcem Wzkumné organizace nebo provozovatel vyzkumné infrastruktury a mé-IiWluéné préva k sledku Projektu plné financovanému z veFejnVch prostFedkfl, je vyuiitivy'lsledkfi moiné zejména vyukou, veFeja él’FenI’m sledkO Wzkumu na nevVluEném

a nediskriminaém’m zékladé nebo transferem znalostl',
b) je—Ii pfijemcem L'Jéelové podpory podnik spolu v/zkumnou organizaci neboprovozovatelem vyzkumné infrastruktury, pak

(1) sledky této spolupréce, které nelze chrénit podle zékonfi upravujicich ochranuvysledkfl autorské, vyna’lezecké nebo obdobné tvfirél’ éinnosti, mohou t volné él’Feny
a pra’va kvysledkflm vycha’zejicim zéinnosti vyzkumné organizace nebo vyzkumnéinfrastruktury plné na’leil’ témto pfijemcfim,

(2) jaka’koliv préva k vysledkflm projektu, jakoi i souvisejl’ci pFI’stupové préva, néleil’ v§emspolupracujicim subjektfim v mI'Fe odpovidajici rozsahu jejich Uéasti na Fe§eni projektu,nebo
(3) vyzkumné organizace nebo provozovatel vyzkumné infrastruktury obdrii 0dspolupracujl'ciho podniku néhradu odpovidajl'ci trinim ceném za préva kvysledkflmprojektu, které vznikla v dflsledku jejich éinnosti a jsou postoupena spolupracujicimupodniku, nebo k nim tento podnik ziskal ph’stupové préva.

PFI’jemce, ktery'l uplatfiuje préva kWsledkfim Projektu, je povinen zajistit, aby sledky, k nimimé vlastnické préva a které mohou t vyuiity, byly pFiméFené a l’Jéinné chrénény a vyuil't jenebo umoinit jejich vyuiiti pFi respektovém’ nezbytné ochrany vlastnickY/ch a uiivatelsch prévk sledm a mléenlivosti podle zvléétnich prévnl'ch pFedpisfl.
Wsledky, které nelze chrénit podle zvléétnich prévnl'ch pFedpisfi nebo nejsou pFedmétemobchodm’ho tajemstvi, jiného tajemstvi nebo utajovanou informaci podle zvléétm’ho pra’vm’hopFedpisu nebo mezivlédm’ch prévm’ch aktfi tajicich se Programu, a souéasné majl’ publikaéni

vvv-charakter, je pFI’jemce podpory povinen aktivné veFejne sirlt.
Postoupi—Ii pfijemce majetkova’ préva k vysledkflm Projektu tFetI'm osobém, zajistl'odpovidajicimi opatFenI'mi nebo smlouvami, aby jeho zévazky pFe§Iy na nového nositelemajetkovh prév k sledm Projektu tak, aby byly zaji§tény zéjmy poskytovatele vyply'lvajiciz této smlouvy.

Clének 14Préva k majetku
Préva k majetku poFI'zenému nebo Eésteéné poFI'zenému z podpory poskytnuté na Feéenl' Projektuse Fidl’ § 15 zékona é. 130/2002 Sb. PFI’jemce, kterV je vlastnl'kem tohoto majetku, nenl' oprévnénbez souhlasu poskytovatele s tl'mto majetkem disponovat5 ve prospéch tFeti osoby p0 celé obdobl'Feéenl' Projektu.

5) tj. nejsou oprévnéni bez souhlasu poskytovatele tento majetek zcizit, pronajmout, pfljéit, zapfljéit éi zastavit.

10
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(Vllének 15Odpovédnost za §kodu
1) Poskytovatel nenese odpovédnost za jednénl’ nebo naopak neéinnost pfijemce. Poskytovateliénm zpfisobem neodpovidé za nedostatky eobkfl nebo sluieb, které spoél'vajl' na poznatcichdosaiem'lch v rémci Projektu.
2) Prokéie-Ii tFetI' strana své néroky spojené s provédénim této smlouvy vfiéi poskytovateli, jepfijemce, ktery by mohl t povaiovén 2a odpovédného, povinen poskytnout poskytovatelisouéinnost.

élének 16
Spory smluvnich stran

Spory smluvm’ch stran vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s m’ budou Fe§eny podle obecnézévaznych prévm’ch pFedpisfi.

élének 17
Zévéreéné ustanoveni

1) Tato smlouva se uzaviré na dobu Fe§eni projektu a nésledujici obdobl' potFebné pro vyhodnocem’vysledkfl Feéenl’ projektu, véetné vypofédéni poskytnuté podpory podle rozpoétovh pravidel,ne v§ak na dobu de|§i nei 180 dnfi ode dne ukonéenl' Feéem’ projektu.
2) Tato smlouva nabf/vé platnosti dnem podpisu poslednl’ze smluvm’ch stran a L'Jéinnosti dnemjejihozveFejném’ v registru smluv podle zékona E. 340/2015 Sb., 0 zvléétm’ch podml’nkéch L’JEinnostinékteeh smluv, uveFejfiovénI’ téchto smluv a o registru smluv, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi,(zékon o registru smluv). Zmény této smlouvy mohou byt provédény pouze dohodou smluvnl’chstran formou pisemnych vzestupné él'slovam'lch dodatkfl, podepsam'lmi oprévném'lmi zéstupci

smluvm’ch stran.
3) Prévm’ vztahy, které nejsou touto smlouvou pFI'mo upravené, se Fidl’ rozpoétovymi pravidly,zékonem é. 130/2002 5b., za’konem 89/2012 5b., Obéansky zékom’k a da|§imi souvisejl’cimizvléétnimi prévm’mi pFedpisy.
4) Nedl'lnou souééstl' této smlouvyje:

a) Pfiloha | - Schvélenv névrh Projektu,
b) Pfiloha || - Uznané néklady a finanénl' zdroje Projektu,
c) PFI’loha ||| - Plén hodnocenl' Projektu,
d) PFI’loha IV — Tabulka sniienVch odvodfi za poruéenl' rozpoétové kézné

5) Poskytovatel zajistl' uveFejnénI' smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv véetné pFI'padnY/choprav uveFejnénI' 5 mm, 2e nezajisti—Ii poskytovatel uveFejnénI' smlouvy nebo metadat smlouvyvregistru smluv ve Ihfité 3O dnfi ode dne uzavFenI' smlouvy, pak je oprévnén zajistit jejichuveFejnénI' pFijemce ve Ihfité 3 mésicfl ode dne uzavFenI' smlouvy.

11
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6) PFI’jemce souhlasi s uveFejném’m celého obsahu smlouvy vyjma informaci, které nelze poskytnoutpFi postupu podle pFedpisfi upravujicich svobodnv pFI’stup k informacim.
7) Smluvnl’ strany souhlasné prohla§uji, ie si tuto smlouvu Fédné pFeEetly, jejimu obsahuporozumély, nejsou jim znémy iédné dfivody, pro které by tato smlouva nemohla t Fédnéplnéna nebo které by zpfisobovaly jejl' neplatnost, a ie tato smlouva je projevem jejich véinévflle, coi stvrzujl' svy'lmi podpisy.

Za poskytovatele:

V Praze dne: ...........................
Mgr. Jana Kolafi'kovévedouci oddélem’ fizem’mezinarodnl’ch programfl VaVaI

Digitélné podepsalMgr. Jana Kolah’kovéRazitko: Mgr, JanaKolafikova 3:222:21022131302
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2a pFijemce:

V ............................... dne:
MUDr. Pavel BFezovsky, MBAFeditel

, _ Digitélné podepsal
RaZItkO. MU Dr' Pavel MUDr. Pavel Bfezovsky,BFeZOVS ky, MBADatum:2019.07.11MBA 08:01:40 +0200
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PFI’loha | ke smlouvé
Schva’lenv na’vrh Projektu



W m1 "{U INTER—EXCELLENCE
Névrh projektu

Identifikaéni kéd projektu: LT 1doplniposkytovatel C 9Podprogram: INTER-COST
Na’zev projektu

ldentifikace nch diagnosticch/prediktivnich biomarkerfi a slouéenin vyuiiteachv individualizované terapii nédorfi s mnohoéetnou Iékovou rezistenci
Doba Feéenl’ projektu: 01.06.2019 — 10.09.2022

Razitko:
PFI’jemce

Na'zev organizace: Stétnl' zdravotnl' Listav
Jméno Feéitele: Mgr. Radka Véclavikové Ph.D.

Datum .................
Podpisy:

Statutérnl’ za’stupci: MUDr. Pavel BFezovskV, MBA Feditel
Jméno a funkce statut.orgénu/fl

Statutc’trni zdstupce vy§e uvedeného subjektu ddle proh/a§uje, is neby/y zahdjeny pFI’slu5né finnosti v ob/asti VaVal naprojektu (s vyjimkou studie provedite/nosti) pfed poddnim ndvrhu projektu (dosti o podporu). Statutdrni zdstupceddle souhlasi, z"e data obsaiend vdokumentaci kprojektu budou pfedmétem hodnocem’ pod/e kap. 4 zaddvacidokumenrace
MotivaEm’ 'Einek:

Razitko:

Da|§i fiéastnl’k projektu

Nézev organizace:
Jméno dal§iho Feéitele

Podpisy:
Statutérnl’ zéstupci:

Jméno a funkce statut.orgénu/fl

lukavcovah
Obdélník
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PFI’loha ll ke smlouvé

Uznané na’klady a finanénl' zdroje Projektu
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Pfiloha Ill. ke smlouvé
Pla’n hodnocenl' Projektu

1) Poskytovatel provédi kontrolu a hodnocem’ Projektu (da’le jen ,,kontro|a”) podle tohoto plénu
hodnocem’ Projektu v souladu 5 § 13 zékona E. 130/2002 Sb.

2) Poskytovatel, pokud nerozhodne jinak, provédl’ kontrolu u projektfl, jejichi Feéem’ trvé vice nei2 roky, zpravidla dvakrét —jednou pFiiiné v poloviné Feéeni Projektu a jednou po ukonéenl'Fe§eni Projektu. U projektfi, jejichi Feéem’ trvé kratél' dobu, se kontrola provédl' zpravidla jednoua2 po ukonéenl’ Feéenl' Projektu.
3) Poskytovatel provédl' kontrolu ve dvou stupnI'ch:

I. Monitoring: kontrola I. stupné se provédl' zpravidla v poloviné délky Feéeni Projektu, a to uprojektfi, u nichi je podpora poskytovéna na dobu de|§l' nei 2 roky. U projektfl, u nichi jepodpora poskytovéna na dobu Feéem’ 2 roky a kratéi, se zpravidla kontrola I. stupné provédl'a2 p0 ukonéeni Feéem’ projektu a sta’vé 5e tak souéésti kontroly ||. stupné. Kontrola probihévidy za (Jéasti élena/Elem‘] odborného poradm’ho orga’nu poskytovatele nebo poskytovatelemuréeného odbornika/uréenych odbornl’kfl, a to na zékladé pFI’jemcem pfedloiené prfibéinézprévy. Prflbéiné zpra’va obsahuje informace a pFI’Iohu podle odst. 6 pism. a) této pFiIohy.Zévéreéné zpréva obsahuje informace a pFI'Iohu podle odst. 6 pism. b) této pFI'Iohy.Poskytovatel si véak vyhrazuje prévo uskuteénit kontrolu |. stupné i vjinVch éasovh Usecich
Feéem’ Projektu.

II. Evaluace: kontrola II. stupné navazuje vidy ai na kontrolu I. stupné a je realizovéna za L'JéastiElena/Eleni] odborného poradniho orgénu poskytovatele nebo poskytovatelem uréenéhoodbornl'ka/uréenVch odbornI'kO, a to na zékladé pFI’jemcem pFedIoiené prfibéiné zprévy Eizévéreéné zprévy. Zévéreéna’ zpréva obsahuje informace a pFiIohu podle odst. 6 pism. b) tétopFI’IOhy. Evaluace mflie t navézéna na provedenl’ finanénl’ nebo veFejnosprévni finanénikontroly, kterou prova’dl’ rovnéi poskytovatel. Poskytovatel provédi hodnocem’ ||. stupné(evaluaci) vidy pFi zjiéténl’ nesouladu v I. stupni hodnocenl’ (monitoringu) a vidy po ukonéem’Feéem’ Projektu.
4) Podle vysledku hodnocem’ve ||. stupni bude Projekt zaFazen dojedné z nésledujicich kategoril':

V Projekt Uspééné pIni/splnil stanovené cile v souladu se smIouvou; bylo dosaienovynikajicich vysledkfl ve vyzkumu a vyvoji mezinérodniho vyznamu. VVsledek hodnocenl'Projektu vtéto kategorii je tFeba podrobné odfivodnit popisem skuteénosti, kteréprokazatelné ovlivfiuji nebo ovlivnily aktuélm’ svétové trendy vyzkumu a vyvoje.
U Projekt pIni/splnil stanovené cile v rozsahu stanoveném ve smlouvé (,,uspé| podlezadénl'”) a byly ziskény kvalitni vysledky ve vyzkumu a vyvoji na nérodni arovni.
O Projekt neplni/nesplnil stanovené cile z dfivodfi, které nemohl poskytovatel ani pFI’jemcepFedvidat. Ostatm’ podml’nky stanovené ve smlouvé byly ale dodrieny. Wsledekhodnocem’ Projektu v této kategorii je tFeba podrobné odflvodnit popisem a vysvétlem’mskuteénostl', které pFI’jemce objektivné nemohl pFedvidat a které mu z prokazatelnéobjektivnl'ch dflvodfl znemoinily splnit v§echny cile stanovené v PFiloze II. Nesplnéné cile
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jsou kategorizovény na CI'Ie, které nebyly naplnény vfibec a tile, které byly naplnényzéésti. V druhém pripadé je treba specifikovat, do jaké miry byly cile naplnény. Protoievysledek hodnocem’ Projektu v kategorii ,,O” znamené nesplnéni nékterych zévazkfipFI’jemce stanoveny'lch ve smlouvé, pripadné uplatném’ sankci je treba posuzovatv souladu s élénkem 14 smlouvy.
S Projekt neplni/nesplnil stanovené cile, podminky stanovené smlouvou nebyly ze stranyprijemce dodrieny. Wsledek hodnocem’ Projektu vtéto kategorii znamena’ neplnénipodml'nek smlouvy a uplatném’ sankci je treba posuzovat v souladu s Elénkem9 smlouvy. V prl’padé, ie pCde o sledek prfibéiného hodnocem’ Projektu, promitne sedo Wée poskytované podpory Projektu pro dalél' etapu Fe§eni, kdy pfivodné stanovenéWée podpory pro nésledujl'ci kalendérni rok nebo pro celé nésledujr’cr’ obdobi mfiie bytsnl'iena ai o 50 % oproti hodnoté uvedené ve smlouvé. VVsledek hodnoceni vtétokategorii v poslednl'm roce Feéenl' Projektu bude spojen s uplatném’m sankce, které mfiiemI't i formu L'Jplného odnétl' podpory, poiadavku na jejl' vrécenl' nebo vrécem’ jejl' ééstipodle Elénku 10 smlouvy.

V souvislosti s vyhodnocem’m Programu mfiie poskytovatel poiadovat, aby pFI’jemce predloiildalél' podklady pro za’véreéné zhodnocenl'vy'lsledkfi Projektu, prl'padm'lch prinosfi Projektu a jejichsocioekonomicch dopadfi v névaznosti na vyéerpanou podporu v obdobl' ai do 180 dnfi odedne ukonéem’ poskytovém’ podpory v rémci Programu.
Pro (1&e kontroly Projektu v prfibéhu a na konci jeho Fe§eni mé prijemce povinnost predloiitposkytovateli ke schvélem’ nésledujici dokumenty:
a) prflbéinou zprévu o Feéem’ Projektu, je-Ii podle ustanovem’ odst. 3) této pFiIohy vyiadovéna.

o informace o postupu praci na Projektu,o zhodnocenl' dosaiem'lch diléich cilfi Projektu,o porovném’ skuteéné provedem'lch praci na Projektu s plénovanym harmonogramem,o prehled a zdfivodném’ pfipanch zmén, které béhem Feéeni Projektu nastaly oprotipfivodnim pla’nfim v harmonogramu a rozpoétu, véetné uvedeni stanoviska
o porovnénl' vy§e skuteéné vynaloienVch uznanVch nékladfi a Wée skuteéné Eerpanépodpory s plénovanym rozpoétem,o porovnénl’ skuteénych VVStupCI Projektu s daty zveFejnéai pFI’jemcem,o roéni vydétovém’ uznam'lch na’kladfl Projektu, véetné souhrnného a poloikového vypisu

nékladfl z déetm’ evidence, za monitorovaci obdobi.
V rémci prfibéiného hodnocem’je rovnéi posuzovéno plnéni informaéni povinnosti prijemce apredévéni informaci do IS VaVaI. Povinnou prilohou prflbéiné zprévy jsou dva oponentm’posudky dvou nezévislych oponentfl a zépis z oponentm’ho Fizenl’. Prflbéiné oponentni Fizeni se

5)

6)

Prflbéiné zpréva musi obsahovat

poskytovatele,

provédl' podle pokynfl poskytovatelel;

1) Poskytovatel zverejnl' pokyny k oponentnl’mu rizenl' na internetovh strénkéch Programu. Podle pokynl‘]poskytovatele si tento zpravidla vyhrazuje prévo uréit oponenty a éleny oponentm’ rady nebo (:Ieny kontrolm’ komise,
terml’n, ml'sto koném’ a zpfisob provedem’ oponentm’ho Fizenl' nebo kontrolm’ho dne. PFI’jemce mé prévo se k névrhuposkytovatele vyjédrit, a to nejdéle 7 kalenda'IV'nI'ch dnfl od jeho doruéeni. Pokud tak neuéini, mé se za to, ie 5 névrhemposkytovatele souhlasr’. Pripadné némitky pFI’jemce véak poskytovatel nenI’ povinen akceptovat.
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b) zévéreénou zprévu o Feéem’ Projektu, ktera’ obsahuje
o veékeré informace 0 prflbéhu Feéenl' Projektu v poslednl'm kalendéfnim roce a za celé obdobiFeéenl’ Projektu (tj. ode dne oznémeného zahéjenl’ Projektu do dne jeho ukonéem’),o souhrnné zhodnocenl’ a pFehled dosaiem'lch sledkl‘] a Wstupfi s ohledem na v§echny

stanovené cile,o plnénl’ pFedepsam'Ich indikétorfl,o vydétovéni celkovych uznam'lch nékladfi Projektu a pFehled vynaloienVch nékladfi vEetnéspecifikace jejich poloiek a souhrnného a poloikového visu z Ljéetnl’ evidence,0 Wpis o éerpénl' pFidélené podpory Projektu,o pFehIed a zdflvodnénl’ pFI’panch zmén, které béhem Feéem’ Projektu nastaly oprotipfivodnim plénfim v harmonogramu a rozpoétu, véetné uvedeni stanoviska poskytovatele.
Souéésti zévéreéné zprévyje redakéné upravené zévéreéné zpréva, tj. zévéreéné zpréva upravené kpublikovém’ tak, aby poskytla tFetI'm straném natolik dostateénou informaci o dosaienych vysledcich,2e mohou poiédat pFI’jemce o licenci na sledky, anii by byla ohroiena priorita pFI’jemce sledkypublikovat, autorsky nebo jinak prévné chrénit, komeréné vyuiit (":i jia zpflsobem zveFejnit.(Redakéné upravené zévéreéné zpréva se nepFedklédé v pFI’padé, kdy Ize zévéreénou zprévu zveFejnitv plném znénl'). Povinnou pFI'Iohou zévéreéné zprévy jsou dva oponentnl' posudky dvou nezévisIVchoponentfi a zépis z oponentnl'ho Fizenl'. Zévéreéné oponentnl' Fizenl' se provédi podle pokynl‘]poskytovatelel;

8)

9)
10)

11)

c) dodateéné zprévy, tj. jakékoliv dalél' zprévy vyiédané poskytovatelem za UEeIem kontroly.

PFI’jemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této pfilohy v rozsahu a formétech podle pokynflposkytovatele, a pFedklédé je poskytovateli pouze v digitélm’ podobé jako datovou zprévu dodatové schrénky poskytovatele 5 ID vidaawt.
PFI’jemce pFedklédé prfibéinou zprévu poskytovateli (je-Ii podle odst. 3) vyiadovéna), podle odst.6 pism. a) této pFilohy, bez zbyteéného prodlem’ do 60 kalendéFnI’ch dnfi od svy uéinénéposkytovatelem, nejdéle véak do 30. ledna nésledujiciho kalendéFnI’ho roku. Poskytovatel simflie vyiédat mimoFédné pFedloienI' prfibéiné zprévy o Feéenl' Projektu i mimo vyée uvedenéterminy.
PFI’jemce pFedklédé zévéreénou zprévu podle odst. 6 pl'sm. b) této pFI’lohy poskytovateli nejdéledo 30 kalendéFnich dnfi p0 ukonéenl' Projektu podle Elénku 3 odst. 3 smlouvy.
Poskytovatel je oprévnén naFI'dit pFI’jemci uspoFédat kontrolni den kdykoli v prfibéhu Feéenl'Projektu a pFedloiené zpra'vy podle odst. 6 této pFI'Iohy nechat v rémci kontrolm’ho dne posouditkontrolm’ komisi. Kontrolnl’ den se provédl’ podle pokynt‘] poskytovatele.
Oponentm’ Fizem’ nebo kontrolm’ den organizaéné a finanéné zajiét’uje pFI'jemce a konaji sezpravidla v misté Feéem’ Projektu, pokud poskytovatel po pFedchozi dohodé s pfijemcemnestanovi jinak. PFI’jemce je povinen osoba’m, které se déastm’ oponentniho Fizeni nebokontrolm’ho dne nebo jsou jmenovité uréeny poskytovatelem, poskytnout v pFedem dohodnutédobé pFI'stup na pracovi§té, kde je Projekt Feéen, kosobém podilejicim se na Feéeni Projektu,ke v§em dokumentfim, poél'taéovy’lm zéznamflm a zaFI'zenI'm, které pFI'sIuéI' k Projektu. Od osob
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12)

13)

OEastnI'CI'ch se oponentm’ho Fizem’ nebo kontrolm’ho dne se poiaduje slib mléenlivosti ve vztahuk obchodm’mu Ei jinému typu tajemstvi definovaného podle zvla’étnich prévm’ch pfedpisfi.
Oponentm’ rada pFi oponentm’m Fizem’ a kontrolm’ komise pFi kontrolnim dnu a jedném’chsouvisejl'cich s prfibéhem Feéem’ a ukonéem’m Projekt postupujl' zejména v souladu se zékonemé. 130/2002 5b., pokyny poskytovatele a Metodikou hodnocenisledkfi skumnVch organizacia hodnocenl' sledkfi ukonéenych programfi schvalovanou vlédou CR a platnou pro hodnoceniuplynulého kalendéFnI'ho roku.
Z kontrolnl’ho dne je poFizovén zépis, ktery je vyhotoven vidy na misté ve dvou vyhotovenl'ch,pFiéemi jeden z nich néleil’ poskytovateli a druhv pFI’jemci. PFijemce je povinen doruEitposkytovateli zprévu z kontrolnl'ho dne do 7 kalendéi‘nich dnfl ode dne jeho konénl'.
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Tabulka sm’ienVch odvodfi za poru§eni rozpoétové ka’zné

Pofadové Typ poru§eni rozpoétové kézné Sankce
éislo
I. Poru§eni rozpoétové ka’zné v souvislosti s povinnostmi vypvajI'cimi ze ZVZ1

o Neprovedenl’ zadévacn’ho Fizem’ na vybérdodavateIe/zhotovitele 100 %

nejsou pFiméFené vzhledem k pFedmétu zakézkynebo stanovenl' diskriminaém’ch technicch
podminek)

1' ééstky dotace, pouiité na0 NeuveFejném’ oznémem’ o zahéjenl' zadévaciho financovém’ pFedmétné zakézkyFl'zenl' pokud je oznémenl' o zahéjenl'poiadovéno za’konem

Rozdélem’ pFedmétu veFejné zakézky 100 %
s dfisledkem snl'ienl' pFedpoklédané hodnoty V , v_ ,2. pod finanénl' limity stanovené v ZVZ c'astky dotace, pou2Ite naflnancovénl’ pFedmétné zakézky

v pFI’padé, 2e tento postup vede
a2 k zadém’ veFejné zakézky bez
jakéhokoli vybérového Fizenl’

NeuveFejném’ oznémenl’ o zakézce v souladu 50 _ 80 %s pfisluénymi pravidly (napF. zveFejném’3° v UFea'm véstnl'ku Evropské unie (OJEU), é31‘5t dotace, POUiité napokud to vyiadujl’ smérnice) financovém’ pFedmétné zakézky,podle zévainosti poruéenipravidel

o Nedostateéné definovéni pfedmétu zakézkyv oznémeni/Wzvé o zahéjenl' zadévaciho Fl’zenl', 10 ' 100 %nebo v zadévaci dokumentaci ééstky dotace, pouiité na
financovém’ pFedmétné zakézkyo Nastavenl' kvalifikaénl’ch pFedpokladCI a/nebohodnotI'CI'ch kritéril' v rozporu se ZVZ(napF. nastavenl' kvalifikac‘fm’ch pFedpokladfi, jei4- nesouvisi s pFedmétem veFejné zakézky nebo

1 ZVZ = zékon é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejHYCh zakézek .
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o Neposkytnuti zadévaci dokumentace pripanm
uchazeéfim/zéjemcfim v dostateéném Easovémpredstihu (pred koncem tIty pro podénl'nabl'dek)

o Nedodriem’ Ihfit pro podém’ nabl'dek nebo Ihfltpro doruéem’ iédosti o UEast nebo nezverejnénijejich prodlouiem’

80-90%
ééstky dotace, pouiité nafinancovénl’ predmétné zakézky

o Uprava kvalifikaém’ch kritéril' p0 otevreninabl'dek, majl'ci za nésledek neoprévnéné prijetiuchazeéfl
- Nedostatek transparentnosti/nerovné zacha’zem’béhem hodnocem’ nabidek nebo zména nabl'dkybéhem hodnocem’
0 Nezékonné vyjednévénl' o nabl'dkéch
o Odml'tnutl' nabl'dky obsahujl'ci mimorédné nI'zkounabl'dkovou cenu ve vztahu k predmétu verejnézakézky bez vyzvéni uchazeée k pl'semnémuzdfivodném’ ééstl' nabl'dky, jei jsou pro Wéinabl'dkové ceny podstatné

100 %
ééstky dotace, pouiité nafinancovénl' predmétné zakézky

o Uzavrenl’ smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem,ktery'l se neUéastnil zadévacr’ho Fl’zenl’
o Uzavrenl' smlouvy s uchazeéem, kterV mél t dlezékona obligatorné vylouéen ze zadévaciho rizenl’

o Nezékonné vylouéenl' zéjemce/uchazeée zezadévaciho Fizenl' mimo pFI’pad, kdy tatoskuteénost nemé vliv na vybér nejvhodnéjél'nabl’dky, respektive vliv na poradl’ uchazeéfi,
s nimiije moiné uzavrl’t smlouvu (prvni 3 vporadl')

100 %
ééstky dotace, pouiité nafinancovénl’ predmétné zakézky

0 Neza’konné pouiitijednaciho Fizenl’ bezuverejnéninebo podstatné zména pflvodm’ch zadévacich
podminek vjednacim Fizem’ s uverejnénl'm

100 %
ééstky dotace, pouiité nafinancovénl' predmétné zakézky
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o Zadénl’ dodateém’lch zakézek na sluiby/dodévky(pokud toto zadém’ pFedstavuje podstatnouzménu pflvodm’ch podml'nek zakézky) bezsoutéie, a to pokud neplatijedna z nésledujl'cichpodml'nek:- mimoFédné naléhavost zpfisobenanepFedvidateami udélostmi- nepFedvidatelné okolnost pro doplfikové

sluiby, dodévky

100 %
hodnoty dodateém'lch zakézek

NezveFejnéni hodnotl'cich a kvalifikaém’ch kritéril'veFejné zakézky v IS CEDR2 pFed plénovam'lm 0-60%
9. vyhlééenim castky dotace, pou2Ite nafinancovém’ pFedmétné zakézky,

podle zévainosti poruéenipovinnostl'

Jiné zévainé poru§eni pravidel pro zadévéni 60 - 100 %
veFejm'Ich zakézek, jestliie mélo éi mohlo mit vliv V, v. ,10- , v . m, , castky dotace, pou2Ite nana vyber na nehodneJSI nabldky . , , v V , ,fmancovanl predmetne zakazky,

podle zévainosti poru§enipravidel

Ostatnl’ méné zévainé poruéem’ zde slovné 0 - 50 %
11 neuvedenVch povinnostl’ vypvajicich ze ZVZ v , w ,' castky dotace, pou2Ite nafinancovém’ pFedmétné zakézky

ll. Poru§eni rozpoEtové kézné v souvislosti s ostatnimi povinnostmi vyply'lvajicimi ze smlouvy

Nearchivovém’ ve§keré dokumentace spojené 60 - 100 %s implementaci projektu minimélné p0 dobu , V ,. , , celkove castky dotacedesetl let 0d data poslednlho poskytnutl podpory
12, nebo jejl’ éésti

0 - 50 %
celkové Eéstky dotace,
v méné zévaim'lch pFI’padech

2 IS CEDR = informaéni systém centrélni registr dotaci
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o Neoznémem’ podstatné zmény v projektu 100 %
celkové Eéstky dotace, pouiiténa financovénl’ pFedmétné
aktivity

provedem'lch jim'lmi subjekty, podezFenI’ch nanesrovnalosti zjiétém'lch v prflbéhu realizace
projektu

13.
0 - 50 %o Neoznémenl’ nepodstatné zmény v projektu ééstky dotace, pouiité nafinancovéni pFedmétné aktivity,v méné zévainych pFipadech

14_ NevytvoFenI' podml'nek k provedenl' kontroly 80 — 90 %vztahujl'ci se k realizaci projektu a/nebo, V. . v. , v , Celkové ééstky dotaceneposkytnutl soucmnostl prI provadene kontrole

o PFedklédénI’ nepravdivych a/nebo neUplnf/ch 100 %informaci poskytovateli v zévainVch pFI’padech éa’stky dotace, pouiité na
financovém’ konkrétni aktivity,v ph’padé Umyslného jedna’ni,véiné po§kozujiciho

15_ realizaci/udriitelnost projektu

o PFedklédém’ nepravdivh a/nebo neflplny’lch 0 _ 40 %informaci poskytovateli v méné zévainVchpFI’padech ééstky dotace, pouiité na
financovéni konkrétni aktivity,v méné zévainych ph’padech

Nezachézenl' s majetkem spolufinancovaa 60 - 90 %15' z prostFedkfi na financovém’ projektu s péél’ , v ,v, , ,v . , ..v v , celkove castky dotaceradneho hospodare. ZeJmena nepOJIstenI,nezabezpeéem’ proti poékozem’, odcizenl' neboztrété

o Neposkytnuti informaci o kontroléch 40 - 90 %17. celkové Ea’stky dotace



Ministerstvo §kolstv1’, mlddeie a té/ovychovyc“.j..- M5MT-15739/2019-12 Identifikaénl’ kédLTC19020
o Neposkytnuti informaci o pFijeti a splném’uloiem'lch opatFenI’ k népravé 0-30%

celkové ééstky dotace, vménézévainVch pFipadech

18.

Neplnéni/poruéenijinych ve smlouvé o
poskytnutl’ podpory pfijemci stanovenychpovinnostl'

30 - 100 %
celkové Eéstky dotace, talCII se
poruéeni povinnosti v zévainychpfipadech

0-20%
celkové ééstky dotace, ty'IkajI'ci seporuéenl' povinnostl' v ménézévainVch pFipadech


