
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ 
PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE PROGRAMU 

TRIO FV40379

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. TOPCORE Service s.r.o.

Se sídlem Hukvaldy, Dolní Sklenov 158
Registrace: C 56280 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 01623303, DIČ: CZ01623303
Sídlo: Dolní Sklenov 158, 739 46 Hukvaldy
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vařejkou a Petrem Vařejkou

Číslo účtu: 4316392379 / 0800 (IBAN: CZ9608000000004316392379)

dále v textu též jako „Příjemce -  koordinátor“

a

1.2. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ00216305
zastoupené prof. RNDr.Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.,Dr. h. c., rektorem
kontaktní osoba: - — -  -  . , ,
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217123183/0300 (IBAN: CZ5703000000000217123183)
dále v textu též jako „Další příjemce“

Uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení paragrafu 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), tuto smlouvu:

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je spolupráce při řešení programového projektu pod názvem "Vývoj 
nových ekologických lepidel na bází dextrinu v sypkém řešení pro průmyslové využití" (dále jen 
"Projekt") v rámci resortního programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "TRIO" 
vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (dále jen "Poskytovatel") na 
podporu projektů zahajovaných v roce 2019.

2.2 Schválené znění věcné náplně řešeného projektu včetně termínů plnění jednotlivých etap 
a uznaných nákladů členěných dle jednotlivých let řešení je uvedeno v přílohách Č. 2 a 3 této 
smlouvy.

2.3 Dále je předmětem Smlouvy závazek Příjemce-koordinátora poskytovat Dalšímu příjemci 
finanční prostředky na řešení Projektu v souladu s Tabulkou uznaných nákladů Projektu podle 
přílohy Č. 3 této Smlouvy, pokud je obdrží od Poskytovatele a současně závazek Dalšího 
příjemce použít poskytnutou účelovou podporu výlučně na úhradu uznaných
nákladů dle článku 6, odst. 6.2 této Smlouvy.



3. PROJEKT

3.1 Název Projektu: "Vývoj nových ekologických lepidel na bázi dextrinu v sypkém řešení pro 
průmyslové využití" č. FV40379

3.2 Cíle řešení Projektu:

Primární cíl:
•  Vyvinutí lepidla nové generace na bázi dextrinu při dosažení vyšší kvality a nižších 

výrobních nákladů, ideálně dosažení jediné "dokonalé" receptury sypké směsi

Sekundární cíle
« Výzkum, vývoj a testování nových složek lepidla pro dosažení optimální kvality lepidla 
® Snížení podílu dextrinu v receptuře při vyšší kvalitě finálního výrobku
•  Eliminace vody v konečných produktech
•  Snížení teploty vody při přípravě tekutého lepidla 
o Prodloužení trvanlivosti lepidla
•  Univerzálně (ji) použitelné lepidlo pro různé druhy papíru

3.3 Návrh Projektu s uvedením předmětu řešení Projektu, časového plánu řešení Projektu, cílů 
Projektu, jeho předpokládaných výsledků a způsobu ověření jejich dosažení a fyzické osoby 
odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny ve schváleném návrhu Projektu, který 
tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy (dále jen „Schválený návrh projektu").

3.5 Projekt bude řešen v souladu s touto Smlouvou, platnou a účinnou právní úpravou, 
Schváleným návrhem projektu a podmínkami pro poskytnutí podpory uvedenými ve smlouvě 
mezi Poskytovatelem a Příjemcem-koordinátorem. Smluvní strany tímto prohlašují, že před 
uzavřením Smlouvy měly možnost se s všeobecnými podmínkami seznámit.

3.6 S výjimkou případů vyšší moci a jiných okolností neovlivnitelných smluvními stranami,
je Příjemce-koordinátor a Další příjemce povinen svou činností při řešení Projektu dosáhnout 
výsledků a cílů Projektu uvedených ve Schváleném návrhu projektu.

4. TRVÁNÍ SMLOUVY

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného splnění všech závazků obou smluvních 
stran vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 180 dní ode dne ukončení řešení Projektu 
Příjemcem-koordinátorem.

4.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Řešení Projektu je rozloženo do období: 5/2019 - 4/2022.

4.4 Řešení Projektu může být zahájeno nejdříve v termínu uvedeném v žádosti o poskytnutí 
účelové podpory a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

5. POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉ PODPORY

5.1 Příjemce-koordinátor se zavazuje poskytnout Dalšímu příjemci účelovou podporu pro 1. rok 
řešení Projektu ve výši uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy nejpozději do 30 pracovních dnů po 
obdržení dotace od Poskytovatele na svůj účet,



5.2 Příjemce-koordinátor se zavazuje ve druhém a dalších letech řešení poskytovat Dalšímu 
příjemci účelovou podporu jednorázově na daný kalendářní rok vždy do 30 pracovních dnů od 
obdržení dotace od Poskytovatele na svůj účet.

5.3 Účelová podpora bude poskytována převodem z bankovního účtu Příjemce- koordinátora na 
běžný samostatný korunový účet Dalšího příjemce zřízený výlučně pro financování vybraného 
Projektu na celou dobu jeho řešení. Další příjemce potvrzuje správnost samostatného 
bankovního účtu č. 217123183 / 0300 (IBAN: CZ5703000000000217123183)

6. NÁKLADY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU

6.1 Předpokládané celkové uznané náklady Projektu a jejích rozdělení na jednotlivé roky řešení 
Projektu, včetně rozdělení mezí Příjemce-koordínátora a Dalšího příjemce a procentuální výše 
účelové podpory z celkových uznaných nákladů jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.

6.2 Do uznaných nákladů se zahrnují způsobilé náklady vymezené v souladu se zákonem
č. 130/2002 Sb., vzniklé a zaúčtované do daného kalendářního roku řešení Projektu a uhrazené 
nejpozději v termínech stanovených v čl. 7, odst. 7.1 této Smlouvy, přičemž tyto náklady/výdaje 
musí být skutečné, nezbytně nutné a přímo související s plněním cílů a parametrů Projektu 
stanovených pro daný kalendářní rok v příloze č. 2 této smlouvy. Uznány mohou být 
náklady/výdaje vzniklé ode dne, který byl stanoven jako začátek řešení Projektu. Pokud dojde k 
nabytí účinnosti této Smlouvy ke dni pozdějšímu, bude na náklady/výdaje spotřebované na 
řešení Projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady/výdaje spotřebované po 
nabytí účinnosti této Smlouvy.

6.3. O případnou změnu výše a struktury uznaných nákladů musí Další příjemce ve smyslu 
čl. 7, odst. 7.9 informovat Příjemce-koordinátora, který požádá písemně Poskytovatele. Výše 
uznaných nákladů a s tím související výše účelové podpory stanovené Smlouvou na celou dobu 
řešení Projektu musí být předem schválena Poskytovatelem.

6.4 Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení Projektu, kterou Další příjemce 
nemohl předvídat, ani jí nezpůsobil, bude informovat Příjemce - koordinátora, který požádá 
písemně o změnu výše uznaných nákladů nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o 
takové skutečnosti dozvěděl.

7. ZÁVAZKY DALŠÍHO PŘÍJEMCE

7.1 Další příjemce je povinen čerpat a použít účelovou podporu nejpozději do 15. 1. následujícího 
kalendářního roku výhradně k úhradě uznaných nákladů Projektu uvedených v čl. 6, odst. 6.2 
této Smlouvy a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon č. 218/2000 Sb.") a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 563/1991 Sb."j. U projektů končících v průběhu daného 
kalendářního roku je Další příjemce povinen čerpat a použít účelovou podporu vždy do konce 
termínu ukončení řešení Projektu uvedeného v čl. 4, odst. 4.3 této Smlouvy.

7.2 Čerpáním a použitím účelové podpory se rozumí převod finančních prostředků z bankovního 
účtu zřízeného podle čl. S, odst. 5.3 této smlouvy, a to buď formou přímé platby dodavatelům (v 
případě plátců daně z přidané hodnoty bez DPH) nebo převodem na jiný vlastní bankovní účet 
(nebo do vlastní pokladny) v případech, kdy uznané náklady byly již uhrazeny z vlastních příp. 
jiných finančních prostředků (neveřejných zdrojů). V případě převodu na jiný vlastní bankovní 
účet (nebo do vlastní pokladny) je Další příjemce povinen tento převod doložit soupisem nákladů, 
které byly již uhrazeny z neveřejných zdrojů.



7.3 Neveřejné zdroje jsou ty finanční prostředky, hrazené z vlastních, příp. z jiných finančních 
zdrojů, které byly použity k úhradě uznaných nákladů vzniklých a zaúčtovaných Dalším 
příjemcem v souladu s přílohou č. 3 v příslušném kalendářním roce řešení Projektu. U 
zahajovaných a přecházejících projektů nejpozději do 31. ledna následujícího roku. U končících 
projektů do konce měsíce následujícího po termínu ukončení řešení Projektu.

7.4 V případě, že Další příjemce je plátce DPH a uplatňuje nárok na její odpočet, nelze úhradu 
DPH považovat za uznaný náklad.

7.5 Další příjemce je povinen vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci podle 
zákona č. 563/1991 Sb., v rámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z 
poskytnuté účelové podpory. Tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu deseti let ode dne 
ukončení řešení Projektu.

7.6 Další příjemce je povinen vést vlastní samostatný bankovní účet určený výlučně pro 
financování předmětného Projektu z účelové podpory. Jakékoliv změny týkající se samostatného 
bankovního účtu uvedeného v čl. S, odst. 5.3 této Smlouvy je Další příjemce povinen neprodleně 
písemně oznámit Příjemci-koordinátorovi. Změna tohoto bankovního účtu může být provedena 
pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku k této Smlouvě. Po obdržení účelové 
podpory je Další příjemce povinen zaslat neprodleně Příjemci-koordinátorovi kopii výpisu z 
příslušného bankovního účtu.

7.7 Další příjemce musí umožnit Příjemci - koordinátorovi a Poskytovateli provádět pravidelnou 
kontrolu ve věci čerpání, užití a evidence poskytnuté účelové podpory v přímé souvislosti s 
řešením Projektu. Příjemce -  koordinátor má právo za účelem finančního řízení projektu na 
vyžádání do 7 dnů získat aktuální stav čerpání ve struktuře způsobilých výdajů projektu, a 
případně i účetní doklady (faktury, výplatní pásky, výkazy práce, výpisy u účtu ve vztahu k 
platbám způsobilých výdajů, apod.).

7.8 V rámci celkových uznaných nákladů skutečně vynaložených na řešení Projektu je Příjemce- 
koordinátor povinen nepřekročit míru účelové podpory stanovenou pro každý jednotlivý 
kalendářní rok ani maximální míru podpory stanovenou pro celou dobu realizace Projektu v 
příloze Č. 3 této Smlouvy. O jakoukoliv změnu financování stanoveného přílohou Č. 3 této 
Smlouvy musí Další příjemce informovat Příjemce - koordinátora, který požádá předem písemně 
Poskytovatele, a to s uvedením důvodu požadované změny.

7.9 V případě, že Další příjemce překročí stanovenou míru účelové podpory dle přílohy č.3 této 
smlouvy, je Další příjemce prostřednictvím Příjemce-koordinátora povinen vrátit na bankovní účet 
Poskytovatele do 15. února následujícího kalendářního roku tu část poskytnuté účelové podpory, 
o kterou byl překročen stanovený poměr financování.

7.10 Předložit Příjemci-koordinátorovi jeden podepsaný výtisk roční zprávy o realizaci a 
výsledcích Projektu v průběhu každého kalendářního roku řešení a jeden výtisk elektronickou 
cestou, vypracované vždy k 31. prosinci, a to nejpozději do 10. ledna následujícího roku.

7.11 Předložit Příjemci-koordinátorovi po ukončení řešení Projektu kromě jednoho výtisku roční 
zprávy i jeden výtisk závěrečné zprávy za celé období řešení Projektu, a to minimálně 21 dní 
před závěrečném oponentním řízením.

7.12 Vyhodnocení výsledků řešení Projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory bude ověřeno 
na závěrečném oponentním řízení projektu uspořádaném nejdéle do 180 kalendářních dnů po 
ukončení řešení Projektu.

7.13 Další příjemce je povinen odeslat Příjemci-koordinátorovi Přehled o finančním vypořádání 
poskytnuté účelové podpory a o vynaložených nákladech na řešení Projektu v průběhu každého



kalendářního roku řešení nejpozději do 25. ledna následujícího roku. U projektů končících v 
průběhu daného roku odeslat Příjemci- koordinátorovi Přehled o finančním vypořádání do 25 
kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu.

7.14 Další příjemce je povinen vrátit na bankovní účet Příjemce - koordinátora účelovou podporu, 
která nebyla čerpána Dalším příjemcem v termínu dle čl. 7, odst. 7.1 této Smlouvy ze 
samostatného bankovního účtu určeného výlučně pro financování Projektu z účelové podpory 
poskytované na jeho řešení nejpozději do 12. února následujícího kalendářního roku.

7.15 U projektů končících v průběhu daného roku je Další příjemce povinen vrátit Příjemci- 
koordinátorovi do 150 kalendářních dnů od ukončení řešení Projektu účelovou podporu, která v 
tomto termínu nebyla vyčerpána Dalším příjemcem, a to ze samostatného bankovního účtu 
určeného výlučně pro financování Projektu z účelové podpory poskytované na jeho řešení.

7.16 V případech, kdy je Dalším příjemcem účelové podpory veřejná vysoká škola dle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo veřejná výzkumná instituce dle zákona č.341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, může takový Další 
příjemce převést část poskytnuté účelové podpory z bankovního účtu určeného výlučně pro 
financování Projektu z účelové podpory do svého fondu účelově určených prostředků (dále jen 
IIFÚUPII), a to až do výše 5% z celkové účelové podpory poskytnuté mu v daném kalendářním 
roce. Ustanovení tohoto odstavce nelze použít v posledním roce řešení projektu.

7.17 Nepřevedení části nečerpané účelové podpory do FÚUP a její ponechání na samostatném 
bankovním účtu, určeném výlučně pro financování projektu z účelové podpory v termínu dle čl. 7, 
odst. 7.1 této smlouvy, je považováno za nečerpanou účelovou podporu, kterou je Další příjemce 
povinen vrátit Příjemci-koordinátorovi nejpozději do 12. února následujícího kalendářního roku.

7.18 Účelovou podporu převedenou do FÚUP je Další příjemce povinen použít pouze v době 
řešení Projektu a na Poskytovatelem schválené činnosti. Pro použití této účelové podpory je 
Další příjemce povinen převést účelovou podporu z FÚUP na samostatný bankovní účet určený 
výlučně k financování Projektu z účelové podpory.

7.19 Nevyužité prostředky převedené do FÚUP vrací Další příjemce do státního rozpočtu v rámci 
vypořádání účelové podpory nejpozději za poslední rok řešení Projektu prostřednictvím Příjemce- 
koordinátora. Podmínky tvorby a užití fondu účelově určených prostředků musí být stanoveny ve 
vlastním závazném interním předpisu Dalšího příjemce.

Další Příjemce je dále povinen:

7.20 Umožnit Poskytovateli a Příjemci -  koordinátorovi či jím pověřeným osobám provádět 
komplexní kontrolu plnění cílů Projektu, využití výsledků řešení Projektu a účetní evidence o 
uznaných nákladech a čerpání a užití poskytnuté účelové podpory, a to kdykoliv v průběhu řešení 
Projektu nebo do pěti let od ukončení Projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena 
práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

7.21 Po ukončení řešení Projektu pro potřeby Rejstříku informací o výsledcích (RIV) zpracovat a 
předat Příjemci-koordinátorovi údaje o dosažených výsledcích projektu, a to pro výzkumné 
organizace v termínu do 15. 4. a pro ostatní řešitele v termínu do 15. 6. Další příjemce je povinen 
předat tyto údaje Příjemci-koordinátorovi v rozsahu vymezeném v ustanovení § 31 zákona č. 
130/2002 Sb., a to ve formě stanovené Poskytovatelem.

7.22 Po ukončení řešení Projektu předkládat Příjemci-koordinátorovi informaci o skutečně 
dosažených přínosech Projektu a to 1 x ročně za uplynulý kalendářní rok po dobu 3 let, počínaje 
prvním rokem po ukončení řešení Projektu, vždy nejpozději do 25. ledna následujícího



kalendářního roku, pokud ze smlouvy o využití výsledků uzavřené smluvními stranami vyplyne 
využití výsledků Dalším příjemcem.

7. 23 Postupovat při nakládání s účelovou podporou poskytnutou na základě této Smlouvy a s 
majetkem a právy za ně pořízenými v souladu s obecně závaznými právními předpisy, týkajícími 
se hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu (zejména zákonem č. 
218/2000 Sb, a zákonem Č, 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů).

7.24 Zajistit, aby v informacích zveřejňovaných v souvislosti s projektem bylo vždy uvedeno: 
"Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím 
Ministerstva průmyslu a obchodu".

7.25 Na požádání Příjemce-koordinátora jeho prostřednictvím poskytnout Poskytovateli 
bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo reprodukovat a rozšiřovat, a to jak v písemné, tak 
elektronické podobě na jakémkoliv nosiči informací, jakékoliv odborné texty týkající se řešení a 
výsledků projektu publikované Dalším příjemcem, nebo publikované s jeho souhlasem, k nimž 
má Další příjemce autorská práva neboje jejich oprávněným uživatelem.

7.26 Informovat Příjemce-koordinátora o případné neschopnosti plnit řádně a včas povinné 
zákonné odvody, povinnosti vyplývající pro Příjemce-koordinátora z této smlouvy a o všech 
významných změnách svého majetkoprávního postavení či údajů a skutečností požadovaných 
pro prokázání způsobilosti, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna 
právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, podání návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek, zánik příslušného 
živnostenského oprávnění, pravomocné odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání (činností), nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku, apod., a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti 
dozví. Příjemce-koordinátor je dále povinen kdykoliv na základě žádosti poskytovatele prokázat, 
že je stále způsobilý k řešení projektu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 130/2002 Sb.

7.27 Vrátit na účet Příjemce-koordinátora dle pokynu Příjemce-koordinátora účelovou podporu 
poskytnutou v daném kalendářním roce, včetně majetkového prospěchu získaného v souvislosti 
s použitím účelové podpory, a to do 25 dnů ode dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit 
Příjemci-koordinátorovi ve smyslu čl. 7, odst. 7.27 této Smlouvy, že nastaly skutečnosti, na 
jejichž základě Dalšího příjemce nebude moci nadále plnit své povinnosti vyplývající pro něj z 
této Smlouvy.

7.28 Další příjemce se bezvýhradně zavazuje, že se bude řídit smlouvou o poskytnutí podpory 
na řešení projektu uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem - koordinátorem, včetně všech 
jejích příloh. Další příjemce je dále povinen poskytnout příjemci-koordinátorovi veškerou 
potřebnou součinnost za účelem dodržení povinností mu plynoucích ze smlouvy o poskytnutí 
podpory uzavřené s poskytovatelem.

7.29 V případě, že Další příjemce nenaplní věcnou náplň povinností projektu vyplývající z této 
smlouvy, a v přímé souvislosti tím tak dojde k nutnosti částečného nebo úplného navrácení 
dotace ze strany Příjemce -  koordinátora, vzniká tím Příjemci -  koordinátorovi nárok na náhradu 
případné škody způsobenou Dalším příjemcem.

8. KONTROLY

8.1 Poskytovatel a Příjemce-koordinátor jsou oprávněni provádět kdykoliv kontrolu plnění cílů 
Projektu včetně kontroly čerpání a využití podpory a účelnosti vynaložených nákladů Projektu.



Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a 
zákonem č.255/2012 Sb., kontrolní řád.

8.2. Poskytovatel a Příjemce-koordinátor dále budou hodnotit dosažené výsledky Projektu 
a provádět kontrolu jejich právní ochrany.

8.3 Další příjemce je povinen umožnit Poskytovateli či jím pověřeným osobám a Příjemci -  
koordinátorovi v souvislosti s avízovanou kontrolou projektu ze strany Poskytovatele provádět 
komplexní kontrolu podle tohoto článku a zpřístupnit celé své účetnictví, a to kdykoli v průběhu 
řešení Projektu nebo do deseti let od ukončení účinnosti této Smlouvy a poskytnout mu při ní 
potřebnou součinnost. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a 
finančních orgánů státní správy České republiky.

8.4 Další příjemce je povinen umožnit provedení kontroly dle tohoto článku.

9. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY A SANKCE ZA NESPLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

9.1 Smlouvu lze předčasně ukončit odstoupením od Smlouvy nebo písemnou dohodou 
smluvních stran.

9.2 V případě ukončení Smlouvy dohodou, budou mezi Příjemcem-koordinátorem a Dalším 
příjemcem sjednány podmínky ukončení platnosti této Smlouvy. Nedílnou součástí takové 
dohody bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení Projektu Dalším 
příjemcem vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení Projektu až do dne ukončení 
platnosti Smlouvy.

9.3 Pokud Další příjemce použije účelovou podporu poskytnutou na základě této Smlouvy v 
rozporu s účelem, nebo na jiný účel, než na který mu byla ve smyslu této Smlouvy poskytnuta, 
nebo závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu touto Smlouvou, či pokud dojde k 
závažným změnám majetkoprávního postavení Dalšího příjemce, je Příjemce-koordinátor 
oprávněn od této smlouvy kdykoliv 'odstoupit.

9.4 Příjemce-koordinátor je rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy se 
prokáže, že údaje předané mu Dalším příjemcem před uzavřením této Smlouvy, které 
představovaly podmínky, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 
podpory na řešení Projektu, jsou nepravdivé, a rovněž v případě, kdy Další příjemce je 
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti 
Dalšího příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

9.5 Další příjemce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy na základě jeho písemného prohlášení 
o tom, že nemůže splnit své závazky dle této Smlouvy. V takovém případě je povinen vrátit dle 
pokynu Příjemce-koordinátora a Poskytovatele veškerou účelovou podporu, která mu byla na 
základě této Smlouvy poskytnuta, včetně případného majetkového prospěchu získaného v 
souvislosti s použitím této účelové podpory, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
odstoupení od Smlouvy oznámí Příjemci- koordinátorovi. Další příjemce je v takovém případě 
současně povinen uhradit z částky účelové podpory poskytnuté mu Příjemcem-koordinátorem v 
příslušném kalendářním roce úrok z prodlení ve výši řepo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních 
bodů za dobu ode dne, kdy účelovou podporu obdržel, do dne, kdy ji poukázal zpět na bankovní 
účet Poskytovatele prostřednictvím Příjemce-koordinátora.

9.6 Právní účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

9.7 Další příjemce bere na vědomí, že pokud z jeho strany dojde k porušení povinností dle této 
Smlouvy, spočívající v neoprávněném použití účelové podpory, bude toto jednání považováno za



porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1. písmo b} zákona č. 218/2000 Sb. a 
postihované podle ustanovení § 44a odst. 3. písmo a} zákona Č. 218/2000 Sb.

9.8 V případě, že Další příjemce neumožní provedení kontroly dle 7, odst. 7.20 této 
Smlouvy,může poskytovatel uložit Dalšímu příjemci pokutu dle ustanovení § 15 či ustanovení § 
16 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

9.9 V případě, kdy Další příjemce poruší jakýkoliv svůj závazek dle této Smlouvy, je Poskytovatel 
oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit Příjemci- koordinátorovi a Dalšímu 
příjemci poskytování účelové podpory, a to až do doby, než dojde ze strany Dalšího příjemce ke 
splnění všech jeho smluvních povinností. Dalšímu příjemci nenáleží náhrada škody, která mu 
vznikne v důsledku přerušení nebo zastavení poskytování účelové podpory,

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
Smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení 
dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou 
záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu České republiky.

11. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1 Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace vztahující se k řešení 
projektu včetně jeho návrhu, k vkládaným znalostem, k výsledkům řešení projektu a nebo jejich 
částem považují za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, pokud se v konkrétním případě 
výslovně nedohodnou jinak. Za důvěrné budou smluvní strany považovat všechny informace 
technické nebo obchodní povahy týkající se projektu, které jedna strana zpřístupní jiné straně, 
pokud poskytující strana výslovně při jejich předání neuvede, že důvěrný charakter nemají. 
Smluvní strany se zavazují dbát o utajení všech důvěrných informací s náležitou péčí a nepředat 
důvěrné informace získané od jiné smluvní strany bez jejího předchozího písemného souhlasu 
třetí osobě. S důvěrnými informacemi se mohou seznámit jen takoví pracovníci smluvní strany a 
její subdodavatelé, kteří je potřebují znát pro řádné plnění projektu.
Závazek k ochraně důvěrných informací se nevztahuje na informace již oprávněně zveřejněné a 
na informace povinně předávané poskytovateli dotace, kontrolním orgánům v souvislosti s 
poskytnutou dotací a do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Pokud jsou předmětem projektu 
též utajované skutečnosti podle zvláštního zákona, řídí se nakládání s nimi platnou legislativou.

11.2 Znalosti vkládané do projektu:

Smluvní strany vstupují do projektu s následujícími dovednostmi, know-how a jinými
právy duševního vlastnictví, které jsou potřebné pro realizaci projektu (vkládané
znalosti):

•  Příjemce-hlavní řešitel: TOPCORE Service s.r.o.. vkládá toto know- how:
•  Pracovní postup standardizace lepidel a jejich vlastností
•  Pracovní postupy odtrhových testů pro určení výkonu lepidla,
•  Pracovní postupy a znalosti v oblasti vstupních surovin
•  Pracovní postupy výroby lepidel sypkých směsí a tekutých lepidel
•  Znalost trhu a vazby na současné a potenciální odběratele koncového řešení

Další příjemce: FCH VUT - nevkládá žádné know-how ani jiná práva duševního vlastnictví, která 
jsou potřebná pro realizaci projektu.

11.3 Ochrana duševního vlastnictví:



Vlastník výsledků je povinen na svůj náklad a odpovědnost navrhnout a realizovat vhodnou 
ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích. Ochrana duševního 
vlastnictví spočívá zejména v podání domácích a/nebo zahraničních přihlášek technického řešení 
jako patentově chráněný vynález, užitný vzor a průmyslový vzor, utajení informací o výsledcích, 
případně ochrana autorským právem.

Pokud výsledek vlastní smluvní strany společně, podají přihlášku k ochraně společně a to tak, 
aby se smluvní strany staly spolumajiteli (spoluvlastníky) příslušného ochranného institutu. Pro 
vztahy mezi smluvními stranami jako spolumajiteli příslušného předmětu práv průmyslového 
vlastnictví se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující podílové 
spoluvlastnictví; na nákladech spojených se získáním a udržováním ochrany se strany podílejí 
podle spoluvlastnických podílů. K převodu předmětu práv průmyslového vlastnictví, zejména 
převodu patentu anebo užitného vzoru, k nabídce licence předmětu práv duševního vlastnictví či 
k uzavření licenční smlouvy s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného souhlasu všech 
spoluvlastníků. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn samostatně uplatňovat nároky z 
prokazatelných porušení práv k předmětu (předmětům) duševního vlastnictví. Výnosy z 
licencování společných výsledků třetím osobám se rozdělí podle výše spoluvlastnických podílů.

11.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit si vůči nositelům chráněných práv duševního 
vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací části projektu možnost volného nakládání s těmito 
právy (zejména řádně a včas uplatnit vůči původci právo na zaměstnanecký vynález, užitný vzor 
nebo průmyslový vzor, popřípadě se vypořádat s původci a autory smluvně). Každá ze stran je 
zodpovědná za vypořádání nároků autorů a původců na své straně.

11.5 Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku 
obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení
smlouvy.

12. PRÁVA K VÝSLEDKŮM A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ

12.1 Práva k výsledkům:

Popis výsledků projektu je uveden v příloze č.2 - Věcná náplň projektu, která je nedílnou součástí 
smlouvy i smlouvy s poskytovatelem.

Výsledky projektu, kterých bude v rámci projektu dosaženo pouze jednou smluvní stranou, budou 
zcela ve vlastnictví strany, která tyto výsledky vyvinula (vytvořila vlastní tvůrčí prací).

Výsledky projektu, které budou dosaženy v rámci projektu více stranami společně tak, že 
jednotlivé tvůrčí příspěvky smluvních stran nelze oddělit bez ztráty jejich podstaty, budou ve 
společném vlastnictví smluvních stran. Další příjemce projektu má právo využité výsledku 
projektu pouze k neekonomickým aktivitám, jako jsou vzdělávací činnost.

12.2 Využití výsledků:

Každý ze spoluvlastníků výsledků projektu je oprávněn používat výsledky společného vlastnictví 
pro další výzkumné činnosti.

Výsledky ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat každá 
smluvní strana. Výsledek ve společném vlastnictví více smluvních stran je oprávněn používat ke 
komerčním účelům každý ze spoluvlastníků, je však povinen předtím uzavřít s ostatními 
spoluvlastníky smlouvu o využití předmětného výsledku, která stanoví způsob dělení příjmů z 
komerčního využití.



Bez výslovného písemného souhlasu Příjemce -  koordinátora nemá Další příjemce právo 
poskytovat třetím stranám jakékoliv know-how, pracovní postupy či receptury lepidel související s 
projektem, které by mohly i ohrozit současné čí očekávané tržní postavení Příjemce -  
koordinátora,

12.3 Ustanovení předchozích odstavců nebrání tomu, aby smluvní strany po vzájemné dohodě 
upravily vlastnická a užívací práva k výsledkům projektu v jednotlivých případech odlišně při 
respektování platné legislativy a podmínek projektu stanovených poskytovatelem.

12.4 Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku 
obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Údaje o Projektu musí být označené kódem důvěrností: S - nepodléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů.

13.2 Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Další příjemce oprávněn převést na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 13.3 Práva k výsledkům řešení Projektu 
patří Příjemci-koordinátorovi a Dalšímu příjemci. Příjemce-koordinátor a Další příjemce, kteří 
nejsou fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem.

13.4 Práva duševního vlastnictví chráněná jako patenty, ochranné známky, registrované vzory, 
autorská práva, včetně autorských práv k vytvořenému softwaru a nové technické poznatky 
tvořící výrobní nebo obchodní tajemství (know-how], vzniklá v souvislosti s realizací Projektu, 
náleží Příjemci-koordinátorovi a Dalšímu příjemci Projektu.

13.5 Další příjemce a Příjemce-koordinátor upraví mezi sebou a v souladu s touto Smlouvou 
podíl na majetkových právech duševního vlastnictví. Postoupí-li Příjemce- koordinátor majetková 
práva k poznatkům třetím osobám, zajistí odpovídajícími opatřeními nebo smlouvami, aby byly 
splněny povinnosti vyplývající z ustanovení § 16
zákona č. 130/2002 Sb.

13.6 Další příjemce souhlasí s tím, že údaje o Projektu budou uloženy v Informačním systému 
výzkumu, vývoje a inovací v souladu s obsahem HLAVY VII zákona č. 130/2002 Sb.

13.7 Další příjemce nese v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této Smlouvy v 
rozsahu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příjemce - koordinátor v žádném případě 
neodpovídá zajednání nebo naopak nečinnost Dalšího příjemce.

13.8 Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., nařízením Komise 
(EU) č. 651/2014 a Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2014/C 198/01.

13.9 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru. Povinnost uveřejnit tuto Smlouvu 
zajistí Další příjemce v termínu do 10 dnů po podpisu této Smlouvy, přičemž o jejím uveřejnění 
Další příjemce informuje Příjemce-koordinátora bezprostředně po jejím uveřejnění.

13.10 Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou písemného 
dodatku podepsaného zástupci obou smluvních stran na téže listině.

13.11 Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - Schválený návrh projektu,
Příloha Č. 2 - Věcná náplň řešení projektu,
Příloha Č. 3 - Vymezení způsobilých nákladů projektu



Příloha Č. 4 -  Potvrzení o zřízení projektového účtu na straně Dalšího příjemce

13.12 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním Schváleného návrhu projektu (příloha Č. 1) a 
zněním této Smlouvy včetně přílohy Č. 2 a 3 a dodatků ke Smlouvě má vždy přednost znění této 
Smlouvy včetně přílohy Č. 2 a 3 a dodatků ke Smlouvě.

13.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech rovné právní síly, z nichž dva obdrží 
Příjemce-koordinátor a dva Další příjemce.

13.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
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Za Příjemce-koordinátora Za dalšího příjemce

Ing. Zděněk^/ařejka, PetrVařejka 
jednatelé

, -  - V

prof. RNDr. Ing. Petr ŠtěpáneKxČSc. 
rektor


