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Smlouva o účasti na řešení projektu

Číslo smlouvy příjemce: P1018/40/0
Číslo smlouvy dalšího účastníka Sweco: 11-8277-0100
Číslo smlouvy dalšího účastníka ČVUT FSv: ………………………
Číslo smlouvy dalšího účastníka ČVUT FS: ………………………

uzavřená ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů („zákon o podpoře VVI“)

Smluvní strany:
KUNST, spol. s r. o.
se sídlem Palackého 1906, 75301 Hranice - Hranice I-Město 
IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě zapsaná v oddílu C, vložka 690
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
dále též jako „Příjemce”

a

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
IČ:	68407700
DIČ:	CZ68407700 
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor
Řešitelské pracoviště: Fakulta stavební
dále též jako „Další účastník”

a

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
IČ:	68407700
DIČ:	CZ68407700 
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor
Řešitelské pracoviště: Fakulta strojní
dále též jako „Další účastník”

a

Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem Táborská 31, 14016 Praha 4 
IČ:	26475081
DIČ:	CZ 26475081
Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7326
Zastoupená: Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva , a Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
dále též jako „Další účastník”

(dále společně také jako „Smluvní strany“)


PREAMBULE
Smluvní strany v rámci spolupráce na přípravě žádosti o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu s názvem „Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení“ (dále jen „Projekt“) uzavřely dne 30. 10. 2018 Smlouvu o smlouvě budoucí o účasti na řešení projektu. Žádost o poskytnutí účelové podpory byla podána v programu TRIO, čtvrté veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „Program podpory“) vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Poskytovatel“). 

Projekt byl Poskytovatelem vybrán k řešení a financování a Poskytovatel uzavřel s Příjemcem Smlouvu č. FV40210 o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory“).

V návaznosti na ujednání Smlouvy o smlouvě budoucí, za účelem prokázání právního ošetření vzájemných vztahů a splnění podmínek Programu podpory uzavírají účastníci této smlouvy tuto Smlouvu o účasti na řešení projektu (dále jen „Smlouva“).

Informace o Projektu 
Identifikace Projektu:
Název: Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení
Evidenční číslo: FV40210
	Řešení Projektu:

Řešení Projektu je podrobně popsáno v Návrhu projektu a v elektronické přihlášce projektu, které jsou řešitelům Příjemce a Dalších účastníků přístupné v Informačním systému VaVaI MPO.  
Doba řešení: 
	7. 2019 – 31. 12. 2022


Předmět řešení: 
	Vývoj zařízení pro zahušťování čistírenského kalu a zařízení pro odvodňování čistírenského kalu, jejichž řízení a regulace bude probíhat automatizovaně na základě skutečných vlastností kalu.


Cíle:
Cíl 1 Výzkum a vývoj zařízení pro inline měření reologie kalu
	Cíl 2 Výzkum a vývoj jednotky na gravitační zahušťování čistírenského kalu
	Cíl 3 Výzkum a vývoj jednotky na strojní odvodnění čistírenského kalu
	Cíl 4 Zhodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Předpokládané výsledky:
Zařízení pro online měření reologických vlastností kalů (funkční vzorek)
Jednotka pro gravitační zahuštění kalu (poloprovoz)
Jednotka pro strojní odvodnění kalu (prototyp)
Zařízení pro zahušťování kalů řízené dle aktuálních reologických vlastností kalu (užitný vzor)
Modelové zařízení pro gravitační zahuštění kalu (funkční vzorek)

Věcná náplň řešení a podíly na řešení:
popis věcné náplně řešení projektu tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory vč. uvedení Smluvních stran, které zajišťují řešení,
	hlavní podíl na řešení Cíle 1 má Další účastník ČVUT Fakulta stavební, hlavní podíl na řešení Cíle 2 má Další účastník ČVUT Fakulta strojní, hlavní podíl na řešení Cíle 3 má Příjemce, přičemž všechny Smluvní strany se rovněž částečně spolupodílí na řešení výše uvedených cílů, na řešení Cíle 4 se podílí Smluvní strany stejným podílem.

Další účastník výslovně potvrzuje, že se s obsahem Projektu, Zadávací dokumentace a dalších dokumentů publikovaných Poskytovatelem v rámci Programu podpory před podpisem této smlouvy seznámil.

Předmět Smlouvy, role Smluvních stran v Projektu, závazky smluvních stran
Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran při jejich vzájemné spolupráci na řešení Projektu realizujícím Program podpory Poskytovatele, dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem poskytnuta část účelové podpory Dalšímu účastníkovi. Smlouva také upravuje vzájemná práva a povinností Smluvních stran k nehmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a dále k výsledkům Projektu.
	Role Příjemce. Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí účelové podpory. Příjemce uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. Příjemce plní funkci koordinátora Projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem. Příjemce se zavazuje poskytnout Dalšímu účastníkovi kopii podepsané Smlouvy o poskytnutí podpory včetně jejích příloh. 
	Role Dalších účastníků projektu. Každý další účastník se při provádění činnosti dle Smlouvy zavazuje jednat tak, aby umožnil Příjemci plnit jeho závazky vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se podpory výzkumu a vývoje (zejména zákona o podpoře VVI) a Smlouvy o poskytnutí podpory. Dále se Další účastník zavazuje, že vyvine veškeré nezbytné úsilí k realizaci Projektu, že bude jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce. Další účastník se zavazuje seznámit se s podmínkami Smlouvy o poskytnutí podpory, jejíž kopii mu Příjemce předá. 
	Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve stanoveném termínu, jak je uveden v návrhu Projektu a Zadávací dokumentaci nebo dle  pokynů Poskytovatele, včetně finančního vypořádání.
	Další účastník je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části Projektu a za hospodaření s přidělenou částí účelové podpory v plném rozsahu. 

Organizační struktura Projektu
Osobou, která odpovídá za management Projektu a jeho odbornou úroveň na straně Příjemce, je řešitel Příjemce: xxxxxxxxx. Pokud by došlo ke změně řešitele Příjemce za trvání Projektu, zavazuje se Příjemce o tom neprodleně informovat Další účastníky.
Osoby, které odpovídají za odbornou úroveň Projektu na straně Dalších účastníků, jsou:
	řešitel Dalšího účastníka ČVUT Fakulta stavební: xxxxxxxxxx
	řešitel Dalšího účastníka ČVUT Fakulta strojní: xxxxxxxxxx
	řešitel Dalšího účastníka Sweco Hydroprojekt a.s.: xxxxxxxxxx
	Smluvní strany se zavazují spolupracovat na řešení Projektu a poskytovat si navzájem informace o průběhu řešení Projektu, a to prostřednictvím elektronické komunikace mezi řešitelskými týmy, osobních jednání či jiným vhodným způsobem. Jednání svolává dle potřeby v dostatečném časovém předstihu Řešitel Příjemce, určuje jeho agendu a z každého jednání či setkání, které není zaznamenáno v elektronické podobě, sepíše zápis, který poskytne řešitelům Dalších účastníků.  

Finanční toky v Projektu
Poskytovatel poskytne Příjemci účelovou podporu pro 1. rok řešení Projektu v termínu a výši uvedené ve Smlouvě o poskytnutí podpory, nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci čerpání státního rozpočtu. Ve druhém a dalších letech řešení bude Poskytovatel poskytovat Příjemci účelovou podporu jednorázově na daný kalendářní rok vždy do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku. Předpokladem je, že bude schválen státní rozpočet pro daný kalendářní rok a příslušné finanční prostředky budou přiděleny do rozpočtové kapitoly Poskytovatele. Současně musí být splněny závazky Příjemce vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí podpory a dále musí být Radou programu TRIO zhodnocena zpráva Příjemce o plnění cílů Projektu za předcházející rok a příslušné údaje o řešení Projektu zařazeny do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 
	Poskytovatel poskytne Příjemci účelovou podporu včetně její části určené Dalším účastníkům projektu. Pro první rok řešení Projektu činí částka podpory určená pro Dalšího účastníka ČVUT Fakulta stavební 305 000 Kč, Dalšího účastníka ČVUT Fakulta strojní 375 000 Kč a Dalšího účastníka Sweco Hydroprojekt 82 855 Kč. Příjemce se zavazuje část poskytnuté účelové podpory určenou pro Další účastníky neprodleně převést na bankovní účet zřízený dle čl. 5.4. této Smlouvy Dalšími účastníky výlučně pro financování Projektu z účelové podpory. Finanční prostředky převedené Poskytovatelem Příjemci a Příjemcem Dalším účastníkům jsou účelovou podporou, tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, a nepovažují se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění.
	Ve druhém a dalších letech řešení Projektu bude částka poskytované účelové podpory určená Příjemci a Dalším účastníkům následující: 

	

KUNST
ČVUT
Fakulta stavební
ČVUT
Fakulta strojní
Sweco Hydroprojekt
2020
1 888 856 Kč
610 000 Kč
750 000 Kč
220 930 Kč
2021
2 307 045 Kč
610 000 Kč
750 000 Kč
220 930 Kč
2022
945 600 Kč
610 000 Kč
750 000 Kč
220 930 Kč

	
pokud nebude změněna v písemných dodatcích k této Smlouvě v závislosti na uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí podpory. 
	Výše nákladů hrazených Příjemcem a Dalšími účastníky z neveřejných zdrojů je stanovena Smlouvou o poskytnutí podpory následovně: 



	

KUNST
ČVUT 
Fakulta stavební
ČVUT 
Fakulta strojní
Sweco Hydroprojekt
2019
502 331 Kč
0 Kč
0 Kč
74 965 Kč
2020
1 326 219 Kč
0 Kč
0 Kč
199 890 Kč
2021
1 538 030 Kč
0 Kč
0 Kč
199 890 Kč
2022
899 475 Kč
0 Kč
0 Kč
199 890 Kč


Závazky smluvních stran v návaznosti na podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory
Další účastník je povinen čerpat a použít účelovou podporu nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku výhradně k úhradě uznaných nákladů Projektu uvedených ve Smlouvě o poskytnutí podpory, 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.“). U projektů končících v průběhu daného kalendářního roku je Další účastník povinen čerpat a použít účelovou podporu vždy do konce termínu ukončení řešení Projektu.  
	Čerpáním a použitím účelové podpory se rozumí převod finančních prostředků z bankovního účtu zřízeného podle odst. 5.4. 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 účastník povinen tento převod doložit soupisem nákladů, které byly již uhrazeny z neveřejných zdrojů. Neveřejné zdroje definuje Smlouva o poskytnutí podpory. V případě, že Příjemce nebo Další účastník projektu je plátcem DPH a uplatňuje nárok na její odpočet, nelze úhradu DPH považovat za uznaný náklad.
	Příjemce a Další účastníci jsou povinni 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 jsou povinni uchovávat nejméně po dobu deseti let ode dne ukončení řešení Projektu. 
	Další účastník je povinen vést vlastní samostatný bankovní účet určený výlučně pro financování předmětného Projektu z účelové podpory. Čísla účtů Příjemce a Dalších účastníků zřízených výlučně pro financování Projektu z účelové podpory jsou:
	KUNST, spol. s r.o.: č. účtu 115-9774400287/0100, vedený u Komerční banky,
	ČVUT Fakulta stavební: č. účtu 115-9937870217/0100, vedený u Komerční banky,
	ČVUT Fakulta strojní: č. účtu 123-0046680267/0100, vedený u Komerční banky,

Sweco Hydroprojekt a.s. č. účtu 123-13970217/0100, vedený u Komerční banky.
Jakékoliv změny týkající se samostatného bankovního účtu zřízeného výlučně pro financování předmětného Projektu z účelové podpory je Další účastník povinen neprodleně písemně oznámit Příjemci. 
	Další účastník je povinen zpracovat vlastní závazný interní předpis upravující v souladu s touto Smlouvou, Smlouvou o poskytnutí podpory a obecně závaznými právními předpisy použití a účtování finančních prostředků na řešení Projektu v členění na neveřejné zdroje a poskytnutou účelovou podporu a dále upravující postup při plnění dalších povinností vyplývajících z této smlouvy.
	Příjemce bude provádět pravidelnou kontrolu Dalších účastníků ve věci čerpání, užití a evidence poskytnuté účelové podpory v přímé souvislosti s řešením projektu. Další účastník je povinen umožnit Příjemci provádět kontrolu nakládání s účelovou podporou, a to ve stejném rozsahu, jako má Poskytovatel vůči Příjemci na základě Smlouvy o poskytnutí podpory.  
	V rámci celkových uznaných nákladů skutečně vynaložených na řešení projektu je Další účastník povinen nepřekročit míru účelové podpory stanovenou pro každý jednotlivý kalendářní rok ani maximální míru podpory stanovenou pro celou dobu realizace Projektu. O jakoukoliv změnu financování musí Další účastník prostřednictvím Příjemce předem písemně požádat Poskytovatele, a to s uvedením důvodu požadované změny.
	V případě, že Další účastník překročí stanovenou míru účelové podpory, je povinen vrátit prostřednictvím Příjemce Poskytovateli dle pokynů Poskytovatele tu část poskytnuté účelové podpory, o kterou byl překročen stanovený poměr financování.
	Další účastník se zavazuje předložit Příjemci nejpozději do dne 5. 1. následujícího kalendářního roku písemnou roční zprávu o realizaci části projektu v průběhu daného roku.
	Další účastník bere na vědomí, že pokud v některém kalendářním roce probíhá řešení Projektu bez poskytnutí účelové podpory, tj. pouze z neveřejných zdrojů, je Příjemce přesto povinen předkládat roční zprávu, roční finanční vypořádání ověřené nezávislým auditorem a plnit další podmínky uložené Smlouvou o poskytnutí podpory.
	Vyhodnocení výsledků řešení Projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory bude ověřeno na závěrečném oponentním řízení Projektu. Příjemce je povinen toto řízení zorganizovat dle podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory. 
	Další účastník se zavazuje předložit Příjemci do 20. 1. následujícího roku podrobné vyúčtování hospodaření s poskytnutou účelovou podporou, aby Příjemce mohl zpracovat a odeslat Poskytovateli Přehled o finančním vypořádání poskytnuté účelové podpory a o vynaložených nákladech na řešení Projektu nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku, ve kterém trvá řešení projektu. Další účastník je povinen předložit Příjemci finanční vypořádání ověřené nezávislým auditorem nejpozději do 15. 3. následujícího roku po uplynutí příslušného kalendářního roku řešení Projektu. Příjemce je dále povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání ověřené nezávislým auditorem nejpozději do 31. 3. následujícího roku po uplynutí příslušného kalendářního roku řešení Projektu. U projektů končících v průběhu daného roku je Příjemce povinen odeslat Poskytovateli Přehled o finančním vypořádání do jednoho měsíce po ukončení řešení Projektu a toto finanční vypořádání ověřené nezávislým auditorem nejpozději do tří měsíců po ukončení řešení Projektu. 
	Další účastník je povinen vrátit Příjemci na samostatný účet uvedený v odst. 5.4. do dne 31. 1. následujícího kalendářního roku účelové finanční prostředky, které nebyly Dalším účastníkem projektu dočerpány do konce kalendářního roku, a Příjemce je povinen vrátit na bankovní účet Poskytovatele účelovou podporu, která nebyla čerpána Příjemcem anebo Dalšími účastníky v termínu nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku. Vrácení účelové podpory bude Příjemce Poskytovateli avizovat předem a do příkazu k bankovní úhradě uvede jako variabilní symbol identifikační číslo Příjemce. V případě, že vznikne povinnost k vrácení účelové podpory z jiných důvodů, než na podkladě finančního vypořádání, je Příjemce povinen neprodleně písemně požádat Poskytovatele o sdělení podmínek a způsobu vypořádání účelové podpory. 
	U projektů končících v průběhu daného roku je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli do tří měsíců od ukončení řešení Projektu účelovou podporu, která v tomto termínu nebyla vyčerpána Příjemcem anebo Dalšími účastníky projektu, a to ze samostatného bankovního účtu určeného výlučně pro financování Projektu z účelové podpory poskytované na jeho řešení.
	Další účastník, který je VVŠ, může převést část poskytnuté účelové podpory z bankovního účtu určeného výlučně pro financování Projektu z účelové podpory do svého fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), 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. Další účastník, který je VVŠ, bere na vědomí, že nepřevedení části nečerpané účelové podpory do FÚUP a její ponechání na samostatném bankovním účtu, určeném výlučně pro financování Projektu z účelové podpory, je považováno za nečerpanou účelovou podporu, kterou je Příjemce (i za Další účastníky projektu) povinen vrátit Poskytovateli nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku. 
	Účelovou podporu převedenou do FÚUP je Další účastník, který je VVŠ, povinen použít pouze v době řešení Projektu a na Poskytovatelem schválené činnosti. Pro použití této účelové podpory je Další účastník povinen převést účelovou podporu z FÚUP na samostatný bankovní účet určený výlučně k financování Projektu z účelové podpory.
	Nevyužité prostředky převedené do FÚUP vrací Příjemce nebo Další účastník do státního rozpočtu v rámci vypořádání účelové podpory nejpozději za poslední rok řešení Projektu. Podmínky tvorby a užití fondu účelově určených prostředků musí být stanoveny ve vlastním závazném interním předpisu Dalšího účastníka, který je VVŠ.
	Další účastník je dále povinen umožnit Příjemci a Poskytovateli 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 kdykoli 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.
	Po ukončení řešení Projektu je Příjemce povinen pro potřeby Rejstříku informací o výsledcích (RIV) zpracovat a předat Poskytovateli údaje o dosažených výsledcích Projektu, a to pro výzkumné organizace v termínu do 20. 4. a pro ostatní příjemce v termínu do 20. 6. Příjemce je povinen předat tyto údaje Poskytovateli v rozsahu vymezeném v ustanovení § 31 zákona č. 130/2002 Sb., a to ve formě stanovené Poskytovatelem. Další účastníci se zavazují k tomu poskytnout Příjemci nezbytnou součinnost.
	Další účastník se zavazuje 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).
	Další účastník zajistí, aby v informacích, které zveřejňuje v souvislosti s Projektem, bylo vždy uvedeno: „Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“. 
	Příjemce bere na vědomí, že užívání názvu a logotypu Dalšího účastníka ČVUT Fakulta stavební a ČVUT Fakulta strojní musí být v souladu s Grafickým manuálem identity Českého vysokého učení technického v Praze, který je k dispozici na stránkách www.cvut.cz. 
Další účastník se zavazuje na požádání poskytnout Poskytovateli bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo reprodukovat a rozšiřovat, a to jak v písemné, tak i elektronické podobě na jakémkoliv nosiči informací, jakékoliv odborné texty týkající se řešení a výsledků Projektu publikované Dalším účastníkem, nebo publikované s jeho souhlasem, k nimž má Další účastník autorská práva nebo je jejich oprávněným uživatelem.

	Další účastník se zavazuje informovat Příjemce o své případné neschopnosti plnit řádně a včas povinné zákonné odvody, povinnosti vyplývající pro Dalšího účastníka z této Smlouvy a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení či údajů a skutečností požadovaných pro prokázání způsobilosti, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozví. Další účastník 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.
	Další účastník se zavazuje vrátit dle pokynu Poskytovatele účelovou podporu poskytnutou v daném kalendářním roce, včetně majetkového prospěchu získaného v souvislosti s použitím účelové podpory, a to do 30 dnů ode dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit Příjemci nebo Poskytovateli, že nastaly skutečnosti, na jejichž základě nebude moci nadále plnit své povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy. 

Nabývání vlastnictví k hmotnému majetku v průběhu Projektu
Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z jednání učiněného Smluvními stranami či dohody Smluvních stran jinak, Smluvní strany nabudou konkrétní hmotný majetek, který v rámci Projektu vytvoří nebo pořizují Smluvní strany společně, tj. svým společným jménem, do spoluvlastnictví. Podíly Příjemce a Dalších účastníků na vlastnictví pořízeného hmotného majetku budou určeny podle poměru finančních prostředků vynaložených na pořízení předmětného hmotného majetku. Podíly Příjemce a Dalších účastníků na vlastnictví vytvořeného hmotného majetku budou určeny podle jejich skutečného přínosu a podílu na vytvoření takového hmotného majetku. 

Přístupová a užívací práva Smluvních stran k vneseným předmětům duševního vlastnictví
Ke Smluvní stranou vneseným předmětům duševního vlastnictví do Projektu vzniká ostatním Smluvním stranám současně nevýhradní právo k bezúplatnému (vy)užití tohoto předmětu / těchto předmětů duševního vlastnictví (nevýhradní licence), a to pouze pokud takové (vy)užití je nezbytné pro to, aby ostatní Smluvní strany mohly plnit tuto Smlouvu a své úkoly při řešení Projektu, a při zachování odpovídajících podmínek mlčenlivosti. Poskytnutí nevýhradní licence trvá po dobu řešení Projektu a nezahrnuje právo na poskytování podlicencí, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. (Vy)užití vnesených předmětů duševního vlastnictví se považuje za nezbytné, jestliže plnění úkolů Smluvní strany při řešení Projektu by bez takového (vy)užití nebylo možné, bylo podstatně zpožděné nebo by si vyžádalo podstatné dodatečné finanční náklady nebo lidské zdroje.

Práva k výsledkům Projektu a jejich ochrana 
Jestliže je při plnění této Smlouvy nebo při řešení Projektu vytvořen výsledek Projektu (zejména Předmět duševního vlastnictví), k němuž vzniknou práva jedné ze Smluvních stran, zavazuje se tato Smluvní strana (i) bez zbytečného odkladu informovat o vzniku takového výsledku Projektu ostatní Smluvní strany a (ii) poskytnout ostatním Smluvním stranám na jejich žádost nevýhradní právo k bezúplatnému (vy)užití tohoto výsledku Projektu, a to pouze pokud takové (vy)užití je nezbytné pro to, aby ostatní Smluvní strany mohly plnit své úkoly v rámci řešení Projektu. Právo k (vy)užití dle tohoto odstavce bude poskytnuto na dobu trvání Projektu. Pro určení, kdy je (vy)užití pro Smluvní strany nezbytné, platí obdobně ustanovení poslední věty odst. 7.1. této Smlouvy. 
Smluvní strana, které náleží právo k Předmětu duševního vlastnictví, není touto Smlouvou ani poskytnutím práv dle odst. 8.1. této Smlouvy omezena v dalším nakládání s Předmětem duševního vlastnictví, s výjimkou postoupení práv třetí osobě po dobu trvání Projektu. 
	Smluvní strany, kterým budou poskytnuta práva dle odst. 8.1. této Smlouvy, nejsou oprávněny přenechat výkon těchto práv jiným osobám. Tyto Smluvní strany nejsou povinny poskytnutá práva dle odst. 8.1. této Smlouvy využít.
	Pokud se na vytvoření konkrétního výsledku Projektu (zejména Předmětu duševního vlastnictví) bude podílet více Smluvních stran, bude při rozhodování o jejich podílu vždy vzat v úvahu jejich skutečný podíl a přínos při vytvoření takového výsledku Projektu. Nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu uzavřou Smluvní strany Smlouvu o využití výsledků, kde budou uvedeny konkrétní výsledky Projektu a definovány podíly Smluvních stran na těchto výsledcích Projektu. Při formálně právní ochraně jednotlivých výsledků Projektu budou uváděny tyto Smluvní strany vždy jako spolupřihlašovatelé a spolumajitelé / spoluvlastníci. Stejný princip bude v závislosti na legislativním vývoji použit i pro započítávání relevantních výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Náklady spojené s ochranou výsledků Projektu (zejména Předmětů duševního vlastnictví) ponesou Smluvní strany v poměru odpovídajícím jejich podílu na výsledcích Projektu, pokud se nedohodnou jinak.
Smluvní strany jsou povinny si zajistit majetková práva k Předmětům duševního vlastnictví, které jsou výsledkem Projektu. Osobnostní, původcovská a obdobná práva k těmto předmětům duševního vlastnictví zůstávají touto Smlouvou nedotčena. 
	Smluvní strany prohlašují, že jsou ve smyslu autorského zákona vykonavateli majetkových práv autora k dílu, které v souvislosti s plněním Předmětu této Smlouvy případně vytvoří autor jako zaměstnanecké dílo definované v uvedeném ustanovení tohoto zákona. Pokud je to nezbytné pro řešení Projektu a/nebo (vy)užití jeho výsledků, je Smluvní strana povinna si zajistit od autora zaměstnaneckého díla souhlas s postoupením práva výkonu majetkových práv. 
	V případě práv k jiným Předmětům duševního vlastnictví, než k autorskému dílu, je každá Smluvní strana povinna zajistit, aby v souladu s příslušnými právními předpisy na ni přešlo právo k příslušnému Předmětu duševního vlastnictví, pokud byl Předmět duševního vlastnictví vytvořen původcem v pracovním poměru definovaném v příslušných právních předpisech. Tato povinnost Smluvní strany se vztahuje i na zlepšovací návrhy.
	Smluvní strany mající práva k výsledkům Projektu (zejména Předmětům duševního vlastnictví), které mohou být využity, zajistí, že tato práva budou přiměřeně a účinně chráněna v souladu s příslušnými právními předpisy. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že nedostatečná ochrana výsledků Projektu a nedodržení postupů při nakládání s výsledky Projektu může zakládat nedovolenou veřejnou podporu; z tohoto důvodu se Smluvní strany zavazují postupovat při ochraně výsledků Projektu a nakládání s nimi vždy plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o podpoře VVI a Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
Využívání výsledků Projektu Smluvními stranami a třetími osobami 
Smluvní strany se zavazují, že výsledky Projektu využijí nebo umožní jejich využití, a to v souladu s jejich zájmy a zájmy Poskytovatele při respektování nezbytné ochrany práv k Předmětům duševního vlastnictví a mlčenlivosti. 
	Při využití výsledků Projektu se Smluvní strany zavazují dodržovat zejména §§ 11 a 16 zákona o podpoře VVI a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).  
	Smluvní strany se zavazují využít nebo zajistit využití Předmětů duševního vlastnictví tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných právních předpisů pro užití zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů (zejména výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatelem autora) a pro uplatnění práv zaměstnavatelem vůči původcům.

Předčasné ukončení Smlouvy
Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit písemným odstoupením od smlouvy nebo písemnou dohodou Smluvních stran.
	V případě odstoupení jedné Smluvní strany od Smlouvy uzavřou ostatní Smluvní strany novou Smlouvu o řešení projektu v návaznosti na příslušný dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory. 
	V případě ukončení Smlouvy dohodou budou mezi Smluvními stranami sjednány podmínky ukončení platnosti této Smlouvy. Nedílnou součástí takové dohody bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení Projektu vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení projektu až do dne ukončení platnosti Smlouvy.
V případě, že v důsledku prokazatelného porušení povinností Dalším účastníkem Poskytovatel odstoupí od Smlouvy o poskytnutí podpory, je Příjemce oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Jedná se zejména o případy, kdy Další účastník je pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti Dalšího účastníka, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, a dále pokud Další účastník 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 a podmínkami programu. 
Pokud Příjemce odstoupí od Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší a Další účastník je povinen dle pokynu Poskytovatele vrátit veškerou účelovou podporu, která mu byla na základě této Smlouvy poskytnuta, a to včetně případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s neoprávněným použitím této účelové podpory.
	Další účastník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Příjemce podstatně porušuje povinnosti vyplývající pro Příjemce z této Smlouvy a dokumentace Programu podpory. 
	Další účastník je dále 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 Poskytovatele veškerou účelovou podporu, která mu byla na základě této Smlouvy poskytnuta, včetně případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s použitím této účelové podpory. 
	Smluvní strany jsou po obdržení oznámení o odstoupení jedné ze Smluvních stran od této Smlouvy povinny provést neprodleně všechna nezbytná opatření k tomu, aby své závazky související s realizací Projektu řádně vypořádaly.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného splnění všech závazků Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději 180 dní ode dne ukončení řešení Projektu.
	Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě. Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran pouze v písemné formě.
	Tato Smlouva je vyhotovena v devíti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro Poskytovatele, Kunst a Sweco obdrží po jednom vyhotovení, ČVUT Fakulta stavební a ČVUT Fakulta strojní obdrží po třech vyhotoveních. 
	Tato Smlouva se řídí právními předpisy platnými v České republice. Veškeré spory vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou Smluvních stran. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, má kterákoliv ze Smluvních stran právo předložit spornou záležitost příslušnému soudu. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci všech Smluvních stran a platnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Po uplynutí doby trvání Smlouvy zůstávají platná a účinná ta ustanovení Smlouvy, u nichž je zřejmé, že bylo úmyslem Smluvních stran, aby nepozbyly platnosti a účinnosti okamžikem uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena.
	Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje ČVUT.
	Smluvní strany dále prohlašují, že uzavření této Smlouvy proběhlo plně v souladu s jejich interními předpisy a jsou si plně vědomy závazků, které uzavřením této Smlouvy přebírají.

V Hranicích dne _____________
V Praze dne _____________
Za Příjemce:
KUNST, spol. s r.o.
Za Dalšího účastníka:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební


_____________________
jméno: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
funkce: jednatel




____________________
jméno: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
funkce: rektor

V Praze dne _____________
V Praze dne _____________
Za Dalšího účastníka:
Sweco Hydroprojekt, a.s.
Za Dalšího účastníka:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní


_____________________
jméno: Ing. Nikola Gorelová 
funkce: členka představenstva


_____________________
jméno: Ing. Vladimír Mikule 
funkce: místopředsedou představenstva


____________________
jméno: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
funkce: rektor



