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Příloha č.4.3.1 
Počet stran: 4 

 
Smlouva 

o vzájemných vztazích mezi příjemcem a dalším účastníkem při 
řešení výzkumného projektu 

„Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění" 
 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. - příjemce 
Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 86652052  
DIČ: CZ86652052 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-4106881/0710  
Zastoupený: RNDr. Zdeňkem Rozlívkou, ředitelem  
(dále jen příjemce) 

a 

České vysoké učení technické v Praze- další účastník projektu  
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 
Jugoslávských partyzánů 1580/3 
160 00  Praha 6 
Zastoupený : doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc, rektorem 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Bankovní spojení - č.účtu: 35-9801970227/0100 
(dále jen „další účastník“) 
 
uzavírají tímto níže uvedenou smlouvu dle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 130/2002 
Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších 
předpisů, v návaznosti na program Bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 
2015 – 2022 (BV III/1 – VS). 

 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá za účelem stanovení způsobu a podílu zapojení Příjemce a 
Dalšího účastníka včetně činností, které budou v rámci řešení výzkumného projektu 
provádět ve vazbě na celkové náklady. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy uzavírané mezi výše uvedenými smluvními stranami je závazek 
vzájemné součinnosti, koordinace a poskytování potřebných informací pro společné 
řešení předmětného výzkumného projektu, jehož schválený návrh včetně harmonogramu 
prací smluvních stran a rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy, kterými jsou všechny 
smluvní strany po celou dobu řešení vázány. 

Článek IV. 
Odpovědní řešitelé/manažer projektu 

Za příjemce: 
manažer projektu: Ing.Pavel Fojtík  
Hlavní řešitel: Ing.Pavel Fojtík 
 
Za dalšího účastníka 
Hlavní řešitel: RNDr.Peter Rubovič Ph.D  
 

 
 

Článek V. 
Podmínky vzájemné spolupráce a kontroly při řešení výzkumného projektu 

 
1. Příjemce i Další účastník  se zavazují, že si budou vzájemně poskytovat informace pro 
řešení a dosažení cíle projektu a jeho výsledků. 
Příjemce zajišťuje vypracování průběžných zpráv o plnění projektu v návaznosti na 
harmonogram, jakož i závěrečnou zprávu – vždy jednu společnou za Příjemce i 
Dalšího účastníka, které předkládá poskytovateli – Ministerstvu vnitra ČR (dále jen 
„Poskytovatel“) v termínech stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory.  
Další účastník se zavazuje poskytnout své dílčí zprávy o plnění projektu za sledované 
období event. další vyžádané podklady příjemci včas, nejpozději však 20 dnů před 
termínem předložení zprávy o průběhu prací nebo závěrečné zprávy stanovené 
poskytovatelem a to jak v písemné tak v elektronické podobě. 

2. Průběžné zprávy dalšího účastníka zasílané ve stanovených termínech Příjemci (resp. 
manažeru projektu), budou podkladem pro jeho věcnou kontrolu plnění úkolů projektu 
dle schváleného harmonogramu prací Poskytovatelem. 

 
 

Článek VI. 
Nakládání s přidělenými finančními prostředky 

 
1. Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti 

uvedené v ust. § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací v platném znění, které Poskytovatel schválil a které 
jsou zdůvodněné.  

2. Odpovídající část účelové podpory příslušející dalšímu účastníku projektu převede 
příjemce na účet dalšího účastníka po podpisu smlouvy mezi poskytovatelem a 
Příjemcem a v každém kalendářním roce plnění projektu a to do 15 dnů ode dne 
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doručení příslušné podpory od Poskytovatele na účet Příjemce (uvedený v článku 
I této Smlouvy) 

3. Obě smluvní strany se zavazují s finančními prostředky, které obdrží na svůj bankovní 
účet uvedený v záhlaví této smlouvy v návaznosti na schválený návrh projektu, 
nakládat v souladu se schváleným rozpočtem uznaných nákladů. 

4. Smluvní strany se zavazují vést účetní evidenci o hospodaření s finančními prostředky 
na řešení předmětného projektu a nakládání s nimi odděleně od ostatního majetku 
v souladu se Zákonem č. 130/2002 Sb. v platném znění a berou na vědomí, že doklady 
k této evidenci musí být uloženy minimálně 10 let z důvodu provedení možného 
nezávislého auditu. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení výše uvedených povinností, může být 
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. Způsob a 
rozsah porušení mohou vést k zastavení financování projektu Poskytovatelem či 
vrácení veškerých prostředků čerpaných ze státního rozpočtu Příjemcem a dalším 
účastníkem 

 
Článek VII. 

Sankce za porušení smlouvy 
 

1. Smluvní strany berou podpisem této smlouvy na vědomí, že důsledky za porušení 
ustanovení § 14 Zákona si nese každá ze smluvních stran samostatně a jdou tedy k její 
tíži. 

 

Článek VIII. 

Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům řešení projektu 
 

1. Smluvní strany mohou užívat výsledky řešení projektu pro účely vědecké, výzkumné a 
publikační zároveň s citováním zdroje údajů, pokud se nestanou předmětem utajované 
skutečnosti, obchodním tajemstvím, či předmětem ochrany autorského zákona nebo 
zákona o ochraně průmyslového vlastnictví. 
 

2. Vlastnické právo k výsledkům řešení projektu přísluší příjemcům dílem, kterým se 
podíleli na řešení projektu. Před ukončením řešení projektu se smluvní strany zavazují 
k uzavření smlouvy o vypořádání vlastnických práv k dosaženým jednotlivým 
výsledkům. Při úpravě těchto práv se bude vycházet z podílu činnosti, kterou 
jednotlivé subjekty vložily do řešení dané problematiky. 

 
Článek IX. 

Společná ujednání 
 

1. Veškeré spory mezi Příjemcem a Dalším účastníkem, vzniklé v souvislosti s řešením 
projektu i v případě případného předčasného ukončení, budou řešeny smírnou cestou 
prostředky kompromisu, jednáním statutárních nebo oprávněných zástupců. 
Nároky vztahující se k výsledkům budou v případě předčasného ukončení smlouvy 
vycházet z podílu činnosti, kterou subjekty do té doby vložily do řešení projektu. 
   

2. Smluvní strany se v souvislosti s touto smlouvou a plněním projektu zavazují zajistit 
ochranu práva na obchodní tajemství v souladu s § 504 OZ vždy tam, kde jedna, druhá 
nebo obě strany společně označí informace za obchodní tajemství nebo za informace 
důvěrné ve smyslu § 1730 OZ. V případě porušení tohoto závazku budou uplatňovány 
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příslušné právní sankce. Součástí tohoto závazku je povinnost mlčenlivosti o těchto 
skutečnostech. 

3. Smluvní strany se zavazují, že každá strana je samostatně odpovědna za povinnost 
informovat do 7 dnů Poskytovatele a smluvní strany o změnách, které nastaly v době 
od platnosti smlouvy o poskytnutí podpory, které se dotýkají jeho právní subjektivity 
včetně změny statutárního orgánu, údajů pro prokazování způsobilosti nebo které by 
mohly mít vliv na řešení projektu, a to do doby ukončení řešení předmětného 
výzkumného projektu. 

4. Každá ze smluvních stran je samostatně povinna každou zahraniční pracovní cestu, 
jejíž náklady přesáhnou 100.000,- Kč předložit se zdůvodněním poskytovateli ke 
schválení. Po ukončení cesty je povinna předložit poskytovateli podrobnou zprávu o 
jejím průběhu a výsledcích ve vztahu k předmětnému projektu. 

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí SÚRO, v.v.i.; pro účely jejího uveřejnění 
nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za 
vyloučené z uveřejnění. 

 
Článek X. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva je nedílnou součástí uzavřené Smlouvy s Poskytovatelem vztahující se k 
předmětnému výzkumnému projektu. Je vyhotovena v 4 paré, z nichž po jednom 
obdrží příjemce a další účastník a 2 paré Poskytovatel. 

 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu do ukončení platnosti Smlouvy o 
poskytnutí účelové podpory Příjemci. 

 
4. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná ke dni účinnosti Smlouvy o 

poskytnutí finančních prostředků na řešení předmětného projektu Poskytovatelem.  
 

5. Zástupci smluvních stran potvrzují, že si smlouvu řádně přečetli, že je jim jasná, 
srozumitelná a že nebyla uzavřena v tísni, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

 
 
  

V Praze dne: 31.5.2019 V Praze dne:  29.5.2019 
 
         Za Příjemce Za Dalšího účastníka                   
 
 

 
 

 
………………….……………… ……....………………………… 

 
 RNDr. Zdeněk Rozlívka                                                          doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc 

             ředitel                         rektor  


