
Smlouva o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje 
č. NV19-08-00250 a poskytnutí části účelové podpory 

Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

Zastoupená: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem 

(na základě plné moci) 

Bankovní spojení: KB, a.s., Brno - město, č. účtu: 85636621/0100 jako 

„příjemce" na straně jedné, 

a 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 30599 Plzeň-Bory 

IČ: 00669806 

Zastoupený/á : MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň, č. účtu: 33739311/0710 jako 

„Další účastník" na straně druhé, 

společně též jako „smluvní strany" 

uzavírají na základě podání návrhu do 5. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „Poskytovatel") v Programu na podporu 

zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 (dále jen „Program"), 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 spolupráci při řešení části 

projektu výzkumu a vývoje č. NV19-08-00250 a poskytnutí části účelové podpory (dále jen 

„Smlouva"): 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek pro společnou realizaci níže 

specifikovaného výzkumného projektu podpořeného ze zdrojů Poskytovatele: 

Název projektu: Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a 
terapeutické odpovědi 

Registrační číslo projektu: NV19-08-00250 
dále jen „Projekt", 

Datum zahájení a ukončení projektu: 01. 05. 2019 - 31. 12. 2022 

Řešitel projektu: 

Odpovědný Spoluřešitel projektu za Dalšího účastníka: 
dále také „část Projektu" 

2. Cíle grantového projektu, způsob řešení a předpokládané výsledky budou uvedeny ve 
schváleném návrhu výše uvedeného grantového projektu, který je pro svůj rozsah umístěn 
v aplikaci pro návrhy a správu projektů a jehož obsah a rozhodnutí Poskytovatele o něm 
budou pro smluvní strany závazné. 



3. Příjemce dále poskytne část účelové podpory přidělené 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. 

2. Smluvní strany se navzájem zavazují vytvořit pro týmy Řešitele a Spoluřešitele náležité 

podmínky a 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 Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 

2015 - 2022 vyhlášené Poskytovatelem dne 14. května 2018 (dále jen „Zadávací 

dokumentace"), smlouvě o poskytnutí účelové podpory na Projekt uzavřené mezi Příjemcem 

a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva s poskytovatelem") a touto smlouvou. V případě 

rozporu mezi výše uvedenými dokumenty budou mít 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 Smlouvy s poskytovatelem, v případě rozpočtového provizoria ve 

lhůtě a postupem podle zákona č. 218/2000 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. 

5. Další účastník se zavazuje, že bude postupovat při řešení příslušné části Projektu s 

odbornou péčí, s využitím všech odborných znalostí svých zaměstnanců. 

6. Další účastník se zavazuje ukončit řešení Projektu nejpozději do data ukončení řešení 

Projektu uvedeného v čl. I. této Smlouvy a výsledky řešení Projektu Příjemci doložit či 

prezentovat v souladu s Návrhem projektu a příslušnými ustanoveními Zadávací 

dokumentace. 

III. 

Poskytnutí účelových prostředků 

1. Celková výše uznaných nákladů na celou dobu řešení Projektu je uvedena v návrhu Projektu 
a ve Smlouvě s poskytovatelem. 

2. Účelové prostředky určené Dalšímu účastníkovi podle Smlouvy s poskytovatelem na 

jednotlivé roky řešení projektu poskytne Příjemce Dalšímu účastníkovi každý rok řešení 

Projektu ve lhůtě 30 dnů od obdržení této části účelové podpory od Poskytovatele, a to 

převodem na účet Dalšího účastníka vedený u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této 

Smlouvy. 

3. Pro dobu řešení Projektu budou Příjemcem poskytnuty Dalšímu účastníkovi pro jednotlivé 

roky následující účelové prostředky: 



Pro rok 2019 

Celková částka 222 000 Kč 

z toho: 

Ostatní provozní náklady 13 000 Kč 

Osobní náklady 209 000 Kč 

Pro rok 2020 

Celková částka 295 000 Kč 

z toho: 

Ostatní provozní náklady 13 000 Kč 

Osobní náklady 282 000 Kč 

Pro rok 2021 

Celková částka 258 000 Kč 

z toho: 

Ostatní provozní náklady 13 000 Kč 

Osobní náklady 245 000 Kč 

Pro rok 2022 

Celková částka 274 000 Kč 

z toho: 

Ostatní provozní náklady 13 000 Kč 

Osobní náklady 261 000 Kč 

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 ve schváleném projektu k dosažení cílů 

uvedených v Návrhu projektu. Vyúčtování bude Dalším účastníkem vystaveno nejpozději 

do 10. 1. příslušného následujícího roku. 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. Poskytnuté účelové prostředky, které nebudou dočerpaný k 31. 12. daného roku, vrátí Další 

účastník Příjemci v souladu se Smlouvu s poskytovatelem a Zadávací dokumentací. 

IV. 

Podmínky použití poskytnutých účelových finančních prostředků 

1. Další účastník se zavazuje: 

a) Dodržovat veškeré povinnosti Příjemce, jakož i povinnosti Další účastníka, které budou 

vyplývat 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 řešení projektu a musí být účetně 

prokazatelné a efektivně využitelné, a to v souladu s podmínkami stanovenými obecně 

závaznými právními předpisy, zásadami, pokyny a směrnicemi nebo jinými předpisy 

Ministerstva financí ČR a pravidly AZV ČR. 



d) Organizovat práce na spoluřešení projektu výzkumu a vývoje tak, aby bylo dosaženo 

cílů Projektu v plánované době. 

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. 

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. 

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. Tím nebudou 

dotčeny obecně závazné právní předpisy o účetnictví a výkaznictví. 

b) Předložit Příjemci podrobné písemné vyúčtování účelových prostředků a současně 

vypracovat Dílčí/Závěrečnou zprávu způsobem a s náležitostmi dle Zadávací 

dokumentace. 

c) Oznámit Příjemci neprodleně, pokud nebude moci ze závažných důvodů pokračovat v 

řešení části projektu, aby Příjemce mohl požádat Poskytovatele o změnu Spoluřešitele, 

případně Dalšího účastníka. 

d) V případě, že Další účastník nebude moci pokračovat v řešení projektu, předloží 

příjemci do 30 dnů závěrečnou zprávu o výsledcích spoluřešení projektu a současně 

vrátí veškeré nespotřebované prostředky Příjemci (nejpozději však do 31. 12. daného 

roku). 

e) 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 (termínu odevzdání zpráv a vyúčtování finančních 

prostředků), má Příjemce právo odstoupit od smlouvy a navrhnout Poskytovateli ukončení 

financování části projektu řešení Dalším účastníkem. 

4. Pokud Další účastník použije grantové 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 analogické důsledkům v 

tomto zákonném ustanovení uvedeným. 

V. 

Práva k výsledkům a jejich využití 

1. Vlastnictví všech práv k výsledkům řešení Projektu se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 130/2002 Sb., v platném znění. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných 

práv k nim jsou upravena zvláštními obecně závaznými právními předpisy. Je-li výsledkem 

výzkumu a vývoje patentovaný vynález, vzniká majiteli patentu povinnost učinit nabídku 

licence ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

2. Další účastník je povinen doručit Příjemci údaje o výsledcích řešení Projektu, které budou 

určeny do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (část Rejstřík 

informací o výsledcích) v souladu se zákonem a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o 



informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nebo jej přímo 
poskytnout Poskytovateli, a to nejpozději do termínu vyhlášeného Poskytovatelem. 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v 

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

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv ČR zajistí Příjemce. Smluvní strany společně 

prohlašují, že žádná část této smlouvy není obchodním tajemstvím. 

3. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy jí upravené, z ní vyplývající a 

s ní související podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění. 

4. Pojmy použité v textu této Smlouvy mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a 

definované v rámci zadávací dokumentace veřejné soutěže, s výjimkou pojmů výslovně v 

textu této Smlouvy definovaných. 

5. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy se nedotkne platnosti této Smlouvy jako 
celku nebo platnosti kterékoliv jiné části této Smlouvy. 

6. Dodatky a změny této Smlouvy budou možné na základě písemné dohody smluvních stran. 

7. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou Poskytovatelem k 

řešení projektu, a nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy oběma stranami. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami 

obdrží po jednom výtisku Příjemce a Další účastník, jeden výtisk je určen pro poskytovatele. 

9. 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. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

YK0VA UNIVEfi 
Přírodovědecká fak«!ta 

611 37 Brno, Kotlářská 2 

1 3 -05- 2019 
Za Příjemce: 

razítko a podpis statutárního orgánu 

datum: 

Fakultní nemocnice Plzeň 
ŘEDITELSTVÍ 

tdvarda Beneše 112B&3,305 99 Plzeň, 

Za Dalšího účastníka : 

razítko a podpis statutárního orgánu 

datum 

0 2 -05- 2019 

^4/Fakuítófléiiiocnice Plzeň 
Edvarda Beneše 1128/13,305 99 Plzeň 

ekonomický odbor 3 


