SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU
(dále jen „Smlouva“) při řešení Projektu v rámci Programu Technologické agentury České republiky na podporu
aplikovaného výzkumu „ZÉTA 2“
uzavíraná podle ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále též jen „ObčZ“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA (OU)
se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, Česká republika
za tuto: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor univerzity
IČO: 61988987, DIČ: CZ61988987
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, 701 01 Ostrava 1
Číslo účtu: 931761/0710
jako HLAVNÍ PŘÍJEMCE na straně jedné (dále jen “Hlavní Příjemce”)
a
BELECO, z.s.
se sídlem: Slezská 482/125, 130 00, Praha 3, Česká republika
za tuto: Ing. Jana Moravcová - ředitelka
IČO: 02715431, DIČ: CZ02715431
Bankovní spojení: 3462960309/0800
jako DALŠÍ ÚČASTNÍK na straně druhé (dále jen “Další účastník”)

sjednaly ve smyslu § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
následující:
PREAMBULE
Hlavní uchazeč/Hlavní Příjemce coby uchazeč o podporu v rámci programu Technologické agentury České republiky na
podporu aplikovaného výzkumu „ZÉTA“ vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky (dále jen
„Poskytovatel“ nebo „TAČR“), podal návrh PROJEKTU s názvem Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů
lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek (dále jen „Projekt“) do druhé veřejné soutěže, která
byla v souladu s ustanovením § 2, odst. 7 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 a vývoje) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZPVV“) vyhlášena dne 12. září 2018. Na základě této soutěže bude mezi Poskytovatelem
a Hlavním Příjemcem uzavřena (ve smyslu § 9 Zákona) Smlouva o poskytnutí podpory na řešení Projektu, jejíž nedílnou
součástí budou Závazné parametry řešení projektu a Všeobecné podmínky. Touto smlouvou se zaváže Poskytovatel, že
pro účely řešení Projektu poskytne Hlavnímu Příjemci peněžité plnění (dále jen „Podpora“). Další účastník bere na
vědomí, že v případě, kdy Poskytovatel neuzavře Smlouvu o poskytnutí podpory s Hlavním Příjemcem pozbývá tato
smlouva platnosti. Hlavní Příjemce bude o této skutečnosti informovat Dalšího účastníka písemně.
Další účastník prohlašuje, že je mu obsah Návrhu projektu, Závazných parametrů řešení Projektu, Zadávací
dokumentace Programu (včetně příloh a souvisejících dokumentů), jakož i Všeobecné podmínky ke Smlouvě o
poskytnutí podpory s Hlavním Příjemcem znám a současně se zavazuje je dodržovat, jakožto i ustanovení této smlouvy
včetně ustanovení příloh ke Smlouvě.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY
01. Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Hlavního Příjemce a Dalších účastníků, a to
v souvislosti s realizací Projektu.
02. Předmětem Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých Hlavní Příjemce poskytne část účelově vázaných
finančních prostředků Dalším účastníkům.
03. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran k hmotnému majetku nutnému
k řešení Projektu a nabytého Hlavním Příjemcem a Dalšími účastníky a dále k výsledkům Projektu a využití výsledků
Projektu.

III.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

01. Název a identifikační údaje Projektu:
Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek
Číslo projektu: TJ02000229
Doba řešení projektu: 2019 - 2021
Doba udržitelnosti projektu: 3 roky
02. Předmět řešení Projektu:
Vývoj metodiky inkubace jiker pro lososa obecného, pstruha obecného a lipana podhorního v mateřském toku a
inovace dnových a plovoucích inkubačních schránek pro tyto druhy ryb.
03. Cíl Projektu a jeho předpokládané výsledky:
Cílem projektu je inovace inkubačních schránek a vývoj metodiky inkubace jiker pro všechny zájmové druhy
lososovitých ryb, kterými jsou losos obecný, pstruh obecný a lipan podhorní. Dílčím cílem projektu je analýza rizik
pro vybrané druhy lososovitých ryb, založena na kvantitativním vyhodnocení dopadů změn krajinného pokryvu a
změn klimatu na kvalitu a kvantitu vod ve vybraných vodních tocích a kvalitativním popisu zbylých rizik. Realizací
projektu bude dosaženo ucelené certifikované metodiky a užitého vzoru v podobě dvou typů inkubačních schránek
a specializované mapy s výstupy analýzy rizik. Výsledky projektu podpoří repatriaci a životaschopnosť lokálních
populací vybraných druhů ryb. Cílů bude dosaženo do termínu ukončení projektu.
Výstupy projektu jsou dle jednotlivých partnerů následující:
Řešitel
Značení
Název výsledku
BELECO, z.s.
TJ02000229-V1
Inkubační schránka plovoucí
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA TJ02000229-V4
Mapa potenicálních rizik
pro inkubaci jiker
losososovitých ryb ve
vybraných tocích ČR
BELECO, z.s.
TJ02000229-V6
Metodika inkubace jiker
vybraných druhů
lososovitých ryb v
mateřském toku

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

TJ02000229-V7

BELECO, z.s.

TJ02000229-V9

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

TJ02000229-V12

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

TJ02000229-V13

Mapa ČR s vyznačením
území vhodného pro
uplatnění metody
inkubace vybraných
druhů ryb v mateřských
tocích
Inkubační schránka dnová
Souhrnná závěrečná
zpráva z výzkumu
Odborná školení
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Druh výsledku
Gprot - Prototyp
Nmap - Specializovaná
mapa s odborným
obsahem
NmetS - Metodiky
schválené příslušným
orgánem státní správy,
do jehož kompetence
daná problematika
spadá
Nmap - Specializovaná
mapa s odborným
obsahem

Gprot - Prototyp
Vsouhrn - Souhrnná
výzkumná zpráva
O - Ostatní výsledky

IV.

ÚČAST NA PROJEKTU

01. Další účastník se Smlouvou zavazuje Hlavnímu Příjemci, že v rámci spolupráce na řešení Projektu provede
ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu konkrétní úkony, které jsou uvedeny v Projektu a které směřují
k realizaci Projektu, popřípadě provede další úkony, jejichž potřeba pro realizaci Projektu vyvstane (dále jen „Řešení
části Projektu“). Hlavní Příjemce se Smlouvou zavazuje v rámci této spolupráce poukázat Dalšímu účastníku
peněžité plnění (dále jen „Podpora“), a to v rozsahu, který je stanoven v čl. VI. Smlouvy.
02. Další účastník je povinnen realizovat Řešení části Projektu v souladu se Smlouvou a s Projektem tak, aby bylo
dosaženo cíle Projektu.
03. Další účastník je povinnen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do termínů uvedených v Projektu.
04. Podíl Hlavního příjemce a Dalšího účastníka na uznaných nákladech Projektu, jakož i konkrétní vymezení úkolů
Hlavního příjemce a Dalšího účastníka v jednotlivých jeho fázích, je uvedeno v Projektu.

V.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ

01. Další účastník se Smlouvou zavazuje plnit konkrétní úkony a to podle fází, termínů a v rozsahu, které jsou uvedeny
v Projektu, popřípadě provede další úkony, na pokyn Hlavního příjemce, jejichž potřeba vyvstane pro realizaci
Projektu.
02. Věcná náplň Projektu je zpracována na celou dobu řešení.
03. Každý rok řešení bude uzavřen průběžnou zprávou za dané období obsahující kromě technických zpráv, výsledků měření
a modelování, ověřování, posudků, atp. i ekonomickou část dokládající čerpání nákladů na řešení v souladu s platnými
předpisy.

VI.

PODPORA URČENÁ DALŠÍM ÚČASTNÍKŮM

01. Maximální výše Podpory pro Dalšího účastníka činí 1 377 002,- Kč na celou dobu řešení Projektu.
V roce 2019 bude maximální výše Podpory 450 536,- Kč
V roce 2020 bude maximální výše Podpory 746 216,- Kč
V roce 2021 bude maximální výše Podpory 180 250,- Kč
02. Hlavní Příjemce je povinen poskytnout první část Podpory určenou pro Dalšího účastníka pro rok 2019 nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Hlavní Příjemce obdržel příslušnou část Podpory od Poskytovatele.
V následujících letech řešení Projektu je Hlavní Příjemce povinen poskytnout příslušnou část Podpory Dalšímu
účastníkovi nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Hlavní Příjemce obdržel příslušnou část Podpory
od Poskytovatele.
03. Není-li Poskytovatelem příslušná část Podpory Hlavnímu Příjemci poskytnuta nebo dojde-li k jejímu opožděnému
poskytnutí, Hlavní příjemce neodpovídá Dalšímu účastníkovi za škodu, která jim v důsledku toho vznikla.

VII.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

01. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení řešení Projektu a její udržitelnosti (dále jen „Doba
trvání smlouvy“).
02. Doba trvání smlouvy může být prodloužena či zkrácena dohodou smluvních stran nebo v závislosti na změně
podmínek ze strany TAČR.
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VIII.

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ŘEŠENÍ

Smluvní strany určují jako osoby zodpovědné za řešení Projektu tyto:
a.

Za Hlavního Příjemce: Mgr. Stanislav Ruman

b.

Za Dalšího účastníka : RNDr. Jiří Křesina

IX. ŘÍZENÍ PROJEKTU, ZPŮSOB ZAPOJENÍ DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY DO PROJEKTU
01. Hlavní Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí Podpory. Hlavní Příjemce uzavřel
s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutí podpory č. 2019TJ02000229. Hlavní Příjemce plní funkci koordinátora
Projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem.
02. Další účastník Projektu se při provádění činností dle Smlouvy zavazuje konat tak, aby umožnil Hlavnímu Příjemci
plnit jeho závazky vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR týkajících se účelové podpory výzkumu a
vývoje (zejména zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění) a jím uzavřených smluv
s Poskytovatelem ohledně Projektu.
03. Smluvní strany se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve stanovených termínech a ve
stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v příloze č. 3 (návrh Projektu), která je nedílnou součástí Smlouvy,
směřující k realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu.
04. Každá ze Smluvních stran odpovídá za tu část Projektu, kterou fakticky provádí a vykonává.

X. HODNOCENÍ PROJEKTU
01. Za účelem ověření a zhodnocení postupu spolupráce Dalšího účastníka na řešení Projektu je Další účastník povinnen
Hlavnímu Příjemci předložit:
a) průběžné zprávy za dané období,
b) závěrečnou zprávu,
c) výkazy uznaných nákladů Projektu,
d) další zprávy, pokud tak stanoví Hlavní Příjemce.
02. Průběžnou zprávou za dané období se rozumí zpráva o postupu řešení části Projektu Dalšího účastníka, případných
odchylkách v obsahu řešení části Projektu a zpráva o dosažených výsledcích za uplynulé období.
03. Průběžnou zprávu za dané období je Další účastník projektu povinnen předložit Hlavnímu Příjemci vždy nejpozději
do 5 pracovních dnů po skončení daného kalendářního roku řešení Projektu, přičemž průběžná zpráva musí
zahrnovat období daného kalendářního roku. Hlavní Příjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou zprávu i mimo tuto
pravidelnou roční periodicitu. V takovém případě je Další účastník projektu povinnen předložit průběžnou zprávu
za dané období nejpozději do 15 pracovních dnů od data, kdy si Hlavní Příjemce průběžnou zprávu za dané období
vyžádal.
04. Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech vyplývajících ze spolupráce
Dalšího účastníka projektu na řešení odpovídající části Projektu, se shrnutím všech poznatků z těchto úkonů
vyplývajících, a to v takové formě, aby poskytla třetím osobám natolik dostatečnou informaci o výsledcích, že
mohou požádat o licenci na poznatky nebo o jiné oprávnění využívat poznatky a jiné výsledky vyplývající ze
spolupráce na řešení části Projektu. Jako součást závěrečné zprávy je Další účastník povinnen Hlavnímu Příjemci
předložit podklady o celkových vynaložených způsobilých nákladech Projektu.
05. Závěrečná zpráva musí zahrnovat celé období řešení části Projektu a musí být Dalším účastníkem projektu
poskytnuta Hlavnímu Příjemci do 20 kalendářních dnů po ukončení Řešení části Projektu, a to i v případě
předčasného ukončení Projektu.
06. Výkazy způsobilých nákladů Projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání způsobilých nákladů
Dalšího účastníka v souladu se schváleným návrhem Projektu a Smlouvou.
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07. Výkazy způsobilých nákladů je Další účastník projektu povinnen předložit dohromady společně s každou průběžnou
zprávou za dané období, a to v termínech stanovených pro odevzdání průběžné zprávy podle bodu 03 tohoto článku.
09. Zprávy uvedené v bodě 01 tohoto článku je Další účastník povinnen poskytovat Hlavnímu Příjemci ve dvojím
vyhotovení, přičemž je Další účastník povinnen respektovat pokyny Hlavního Příjemce týkající se obsahu, struktury
zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být Hlavním
Příjemcem nebo Poskytovatelem publikovány.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
01. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se Projektu, dále o případné
neschopnosti subjektu plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy a o všech významných změnách svého
majetkového postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení
základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkursu na majetek, zánik příslušného oprávnění k činnosti,
podmínky kvalifikace apod., a to nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděly. Smluvní
strany jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou stále způsobilé pro řešení Projektu.
02. Další účastník se zavazuje dodržovat povinnosti podle článku 4 Všeobecných podmínek, (viz příloha č. 2 Smlouvy)
popř. poskytnout Hlavnímu Příjemci potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností Hlavním
Příjemcem.
03. Každá ze Smluvních stran vede oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu.
04. Každá ze Smluvních stran se zavazuje podrobit se kontrolám Projektu ze strany Poskytovatele a dalších kontrolních
subjektů a při těchto kontrolách poskytovat odpovídající součinnost.
05. Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve stanoveném termínu, včetně
finančního vypořádání.
06. Další účastník projektu je odpovědný Hlavnímu Příjemci za řešení jimi prováděné části Projektu a za hospodaření s
přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu.
07. Každá ze Smluvních stran se zavazuje archivovat dokumenty související s Projektem po dobu nejméně 5 let od
ukončení Projektu.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VE VĚCECH FINANČNÍCH
01. 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. Uznané náklady Projektu dle schváleného rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1
Smlouvy.
02. Smluvní strany upraví svůj podíl na Podpoře ze strany Poskytovatele, celkových nákladech na řešení Projektu i
technické náplni řešení Projektu, pokud bude rozhodnutím Poskytovatele změněna výše čerpané Podpory
požadované v návrhu Projektu.
03. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou samostatně a svým jménem provádět zadávací a výběrové
řízení na nákup veškerého zboží nebo služeb od třetích osob a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo předpisů jej měnících či nahrazujících a s plnou zodpovědností za
správné provedení těchto zadávacích a výběrových řízení.
04. Smluvní strany se zavazují použít účelovou podporu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, vždy do konce příslušného
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kalendářního roku výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s plněním cílů
a parametrů předmětného projektu, a to přímou platbou dodavatelům z bankovního účtu.
05. Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté
účelové podpory. V rámci této evidence vést i evidenci o užití pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku a
na základě ročního využití tyto prostředky vyúčtovat. Tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od ukončení řešení
projektu. Při vedení této účetní evidence je Další účastník povinnen dodržovat běžné účetní zvyklosti a příslušné
závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, směrnicích nebo v jiných předpisech, uveřejněných ve Finančním
zpravodaji Ministerstva financí, nebo jiným obdobným způsobem. Stanoví-li tak Hlavní Příjemce, je Další účastník
povinnen předložit účetnictví k auditu.
04. Hlavní Příjemce je povinen předat Dalšímu účastníkovi finanční prostředky z části účelové podpory určené pro
Dalšího účastníka, poskytnuté v souladu s platným plánem rozpočtu Poskytovatele na účet Dalšího účastníka,
uvedených v záhlaví této smlouvy, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Hlavní Příjemce obdržel
příslušnou část Podpory od Poskytovatele.
06. Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Hlavnímu Příjemci nebo dojde-li k opožděnému
poskytnutí příslušné části Podpory Poskytovatelem Hlavnímu Příjemci v důsledku rozpočtového provizoria podle
zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního předpisu, Hlavní Příjemce neodpovídá
Dalším uúčastníkovi za škodu, která mu vznikla jako důsledek této situace.
07. Hlavní Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli na jeho účet účelovou podporu, která nebyla čerpána Hlavním
Příjemcem nebo Dalším účastníkem v průběhu kalendářního roku, kdy byla poskytnuta, a to nejpozději do 14
kalendářních dnů poté, co se o této skutečnosti dozví.
08. Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá ze Smluvních stran sama za tu část
Projektu, za níž nese odpovědnost.

XIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

01. Další účastník Smlouvou přejímá záruku za jakost jimi poskytnutého plnění určeného Projektem, a to na období 24
(slovy: dvacetičtyř) měsíců, které běží ode dne ukončení Doby trvání smlouvy, nebo ode dne ukončení Smlouvy
(bude-li Smlouva ukončena z jiného důvodu než uplynutím Doby trvání smlouvy), a to podle toho, který okamžik
nastane dříve.
02. Za okolnost vylučující odpovědnost Dalšího účastníka (ve smyslu § 2913 ObčZ) se pro účely Smlouvy považují živelné
pohromy, vyhlášení výjimečného stavu a jiné obdobné skutečnosti (dále jen „Vyšší moc“). Další účastník je oprávněn
se dovolat účinků Vyšší moci pouze tehdy, pokud vznik události představující Vyšší moc bez zbytečného odkladu
písemně oznámí Hlavnímu Příjemci, vyvolá jednání smluvních stran o vzájemně uspokojivém řešení následků
způsobených takovými událostmi a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu vynaloží rozumné úsilí k
odvrácení nebo zmírnění těchto následků.
03. Pokud Další účastník použije Podporu v rozporu s účelem, anebo na účel jiný, než na který mu byl podle Smlouvy
poskytnut, či jinak ji bude neoprávněně používat či zadržovat, ujednávají smluvní strany výslovně, že takové jednání
bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) a bude mít důsledky analogické důsledkům v tomto zákonném ustanovení uvedeným.
04. V případě, kdy se ukáže, že údaje, na jejichž základě byla Dalšímu účastníkovi Podpora poskytnuta, byly neúplné
nebo nepravdivé, je Hlavní Příjemce oprávněn tyto prostředky po příslušném Dalším účastníkovi vymáhat.
05. V případě, kdy Další účastník poruší méně závažným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je Hlavní
příjemce oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit příslušnému Dalšímu účastníkovi uvolňování
Podpory, a to až do doby, než dojde ze strany příslušného Dalšího účastníka k odstranění nedostatků včetně
opatření k zabránění jejich opakování.
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XIV.

UKONČENÍ SMLOUVY

01. Hlavní Příjemce odstoupí od této smlouvy v případě, že:
a) se Další účastník dopustil jednání, kterým sám porušil pravidla veřejné podpory nebo v důsledku něhož
dojde k porušení pravidel veřejné podpory na straně Hlavního Příjemce,
b) Další účastník uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravidvé údaje nebo jiné skutečnosti ve veřejné soutěži,
při uzavření smlouvy nebo na základě informační povinností během řešení projektu a po jeho ukončení
s úmyslem získat Podporu nebo jinou výhodu,
c) Další účastník porušil některou z povinností podle čl. 4 Všeobecných podmínek, přičemž pokud Dalšího
účastníka vyzval k nápravě, odstoupí Hlavní Příjemce od této smlouvy až po marném uplynutí stanovené
lhůty k nápravě,
d) Další účastník, ač byl na porušení povinností Hlavním Příjemcem písemně upozorněn, porušil opakovaně
(3x) některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro jejich plnění, ale jejich plnění podmíněno jinými
skutečnostmi,
e) Další účastník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin týkající se splnění podmínek pro poskytnutí
podpory,
f) další pokračování na řešení projektu pozbude účelnosti.
02. Hlavní Příjemce není oprávněn odstoupit od Smlouvy, kdy porušení povinností Dalšího účastníka bylo způsobeno
výlučně nedodržením povinností Hlavním Příjemcem. Hlavní Příjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy podle odst.
01. tohoto článku a Smlouva tak zaniká toliko vůči tomu z Dalších účastníků, který se dopustil jednání, jež vedlo k
odstoupení od Smlouvy – ukončením smluvního vztahu mezi Hlavním Příjemcem a dotyčným Dalším účastníkem.
03. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o odstoupení Dalšího
účastníka, který se dopustil jednání, jež vedlo k odstoupení stranou Hlavního Příjemce. Smluvní vztah mezi Hlavním
Příjemcem a Dalším účastníkem, jež se nedopustil jednání uvedeného v odst. 01 tohoto článku, zůstává nedotčen,
a to vyjma případu uvedeného v odst. 05 tohoto článku.
04. V případě odstoupení od Smlouvy je příslušný Další účastník (viz odst. 02 tohoto článku) povinen vrátit celou do té
doby mu poskytnutou Podporu na účet Hlavního Příjemce, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno oznámení Hlavního Příjemce o odstoupení od Smlouvy. Hlavní Příjemce je povinen takové prostředky,
nerozhodne-li Poskytovatel jinak, vrátit na účet Poskytovatele do 15 dnů od jejich připsání na jeho vlastní účet.
05. Pokud o to Hlavní Příjemce požádá Poskytovatele podpory, je Další účastník, v případě realizovaného odstoupení
od Smlouvy, povinnen dokončit (poskytnout) požadovanou službu. V tomto případě bude tato smlouva doplněna
dodatkem, ve kterém budou specifikovány povinnosti zbývajích stran.
06. Tato smlouva zaniká (kromě důvodů uvedených v ObčZ) rovněž ukončením Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení
Projektu uvedené v Preambuli.
XV.

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

01. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že úspěšné řešení Projektu je závislé na včasném a úplném
informování smluvních stran a získání příslušných podkladů.
02. Hlavní Příjemce se zavazuje spolupracovat s Dalším účastníkem v rozsahu svých možností a znalostí při poskytování
informací k podkladům či jiným předaným informacím ve formě konzultací na místě, telefonátů, písemných či
mailových dotazů, a to bez zbytečného odkladu.
Podklady a další záležitosti spojené s předmětem Smlouvy budou mezi smluvními stranami konzultovány
a v případě potřeby upřesňovány a doplňovány. Hlavní Příjemce se zavazuje zajistit přiměřenou průběžnou
spolupráci osob na jeho straně pro plnění předmětu smlouvy ze strany Dalšího účastníka.

XVI.

NEZÁVISLOST DALŠÍHO ÚČASTNÍKA

01. Tato smlouva v žádném ohledu nezakládá jakýkoliv pracovněprávní vztah nebo vztah nadřízenosti a podřízenosti
mezi smluvními stranami. Další účastník se tímto zavazuje provádět služby, případně služby dle jednotlivých pokynů
Hlavního Příjemce nezávisle a na vlastní odpovědnost.
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XVII.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

01. Pro doručování platí, že se doručuje na níže uvedené e-mailové adresy smluvních stran, v případě důležitých
písemností doporučeně poštou. V případě doručování poštou se písemnost považuje za doručenou nejpozději
desátý pracovní den po předání k poštovní přepravě.
Jako kontaktní osoby smluvních stran byly určeny:
Hlavní příjemce: Mgr. Stanislav Ruman, tel.: +420 608 510 697, email: stanislav.ruman@osu.cz
Další účastník: RNDr. Jiří Křesina, +420 722 948 352, email: jiri.kresina@beleco.cz

XVIII.

PRÁVA A POVINNOSTI K HMOTNÉMU MAJETKU, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JINÁ UJEDNÁNÍ

01. Vlastníkem hmotného majetku (infrastruktury), nutného k řešení části Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace
je ta Smluvní strana, která takový majetek pro účely této smlouvy pořídila. Pokud došlo k pořízení hmotného
majetku společně více Smluvními stranami, je předmětný hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví těchto
Smluvních stran, přičemž jejich podíl na vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru finančních
prostředků vynaložených na pořízení předmětného hmotného majetku. Smluvní strany se dohodly na tom, že
duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů v rámci Projektu je majetkem té Smluvní strany, jejíž pracovníci duševní
vlastnictví vytvořili. Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření duševního vlastnictví a Smluvní strana, která je
majitelem takového duševního vlastnictví nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení.
Vznikne-li duševní vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu prokazatelně spoluprací pracovníků všech Smluvních
stran, je toto duševní vlastnictví společným majetkem všech Smluvních stran, a to v tom poměru majetkových
podílů, v jakém se na vytvoření duševního vlastnictví podíleli pracovníci každé ze Smluvních stran. Smluvní strany
jsou si vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich
spoluvlastnických podílů podílejí na nákladech spojených s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení.
Prohlášení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví, např. o vytvoření autorizovaného softwaru, vzniklého v
rámci Projektu je nutné provést písemně, provede jej ta Smluvní strana, která se na vytvoření předmětu duševního
vlastnictví podílela, v případě rovnosti podílů provede přihlášení Hlavní Příjemce. Pokud práva z předmětu
průmyslového vlastnictví, které bude vytvořeno při realizaci Projektu, náleží v souladu s ustanoveními Smlouvy
všem Smluvním stranám, o využití těchto práv rozhodnou všichni spolumajitelé jednomyslně, žádný ze
spolumajitelů není oprávněn využívat tato práva bez souhlasu ostatních spolumajitelů. Smluvní strany se zavazují
vynaložit maximální úsilí o dohodu na společném využití práv z předmětu průmyslového vlastnictví. K platnému
uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spolumajitelů. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou
průmyslového vlastnictví vytvořeného při plnění účelu Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 478/1992 Sb.,
o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového
vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně
biotechnologických vynálezů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 130/2002 Sb.
02. Práva k výsledkům řešení Projektu, která vzniknou v oblasti práva průmyslového vlastnictví (patenty, průmyslové
vzory apod.), budou upravena vždy zvláštní smlouvou. Při úpravě těchto práv se bude vycházet z podílu činnosti,
kterou jednotlivé subjekty vložily do řešení dané problematiky.
03. Mohou-li si činit nároky na práva k výsledkům z řešení projektu třetí osoby, musí Hlavní Příjemce a Další účastník
provést taková opatření, nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu se Smlouvou
o poskytnutí podpory na řešení Projektu. Hlavní Příjemce a Další účastník se tím dělí o svůj podíl práv k poznatkům
a výsledkům projektu s třetí osobou. Podíl práv třetí osoby může tak nejvýše dosahovat podílu práv Hlavního
Příjemce a Dalšího účastníka.
03. Smluvní strany jsou povinny zajistit výsledkům Projektu adekvátní ochranu dle předpisů upravujících práva
duševního vlastnictví v České republice. Postupy v tomto směru a postavení stran v těchto postupech (jako
oprávnění podat příslušná podání, návrhy apod. a činit jiné úkony) se odvíjí od práv k výsledkům té které smluvní
strany, plynoucích z ujednání v předchozích odstavcích tohoto článku.
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04. Do RIV (Rejstříku informací o výsledcích) se pak výsledky započítávají dle podílu stran na výsledku, v souladu
s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vydávanou Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
05. Vlastníkem hmotného či nehmotného majetku, nutného k Řešení části projektu Dalšího účastníka a pořízeného
z poskytnuté Podpory je Další účastník. Pokud došlo k pořízení hmotného či nehmotného majetku Hlavním
Příjemcem a Dalším účastníkem společně, je předmětný hmotný či nehmotný majetek v jejich podílovém
spoluvlastnictví s podílem stanoveným podle poměru finančních prostředků vynaložených Hlavním Příjemcem
a Dalším účastníkem na pořízení.
06. Po dobu realizace a udržitelnosti Projektu není žádná ze smluvních stran oprávněna bez souhlasu Poskytovatele
hmotný či nehmotný majetek podle předchozího odstavce zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit.
Tento hmotný či nehmotný majetek jsou Smluvní strany oprávněny užívat pro řešení Projektu bezplatně.
07. Smluvní strany se v souladu s Všeobecnými podmínkami zavazují v posledním roce řešení projektu, na výzvu
Hlavního Příjemce, uzavřít smlouvu o využití výsledků a návrh implementačního plánu výsledků projektu.

XIX.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01. Tato Smlouva nabývá účinnosti buď ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na řešení Projektu uvedené
v Preambuli nebo dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., podle toho, která událost nastane
později. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní Hlavní Příjemce.
02. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží Hlavní Příjemce, Další účastník obdrží
jeden výtisk.
03. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a Zákonem
ZPVV.
04. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky.
05. Další účastník uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Další účastník se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí podpory mezi TAČR a Hlavním Příjemcem včetně závazných parametrů řešení
projektu a Všeobecných podmínek ke Smlouvě o poskytnutí podpory s Hlavním Příjemcem
Příloha č. 2 – Návrh projektu

Ostravská Univerzita
Jméno: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Funkce: rektor

Datum:

Podpis:
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BELECO, z.s.
Jméno:
Funkce:

Datum:

Podpis:
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