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SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“¨), a 

zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPVV“)) 

 

Smluvní strany: 

Hlavní 

příjemce:        
 DEKONTA, a.s.  

 Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 

 IČ, DIČ: 25006096,         CZ25006096 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4, číslo účtu: 145219021/0100 

 Zastoupení: Mgr. Karel Petrželka, MBA, předseda představenstva 

 Telefon: +420 602 347 711 

(dále jen „ hlavní příjemce“) 

 

Další 

účastník: 
 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

 Sídlo: V Holešovičkách 94/41, 182 09  Praha 8 

 IČ, DIČ: 67985891                  CZ67985891 

 Bankovní spojení: 94-10825081/0710 

 Zastoupení: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel ústavu 

 Telefon: +420 266 009 318 

 

 (dále společně jen „další účastník“) 

 

(dále také společně jako „smluvní strany“) 

 

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o účasti na řešení projektu: 

 

Účastní-li se spolupráce více než jeden další účastník, platí níže uvedená práva a povinnosti pro 

dalšího účastníka vůči všem smluvním stranám v pozici dalšího účastníka, tj. vůči stranám, které 

nejsou hlavním příjemcem. 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu 

„Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí“ 

1.1. ” (dále jen „projekt“) registrační číslo 2016TH02030105. Na projekt budou použity účelové 

finanční prostředky poskytnuté formou dotace v návaznosti na výsledky 2. veřejné soutěže 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen 

„účelová podpora“) prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení 

programového projektu (dále jen „poskytovatelská smlouva“), která bude uzavřena mezi 

hlavním příjemcem a Českou republikou - Technologickou agenturou České republiky (dále 

jen „poskytovatel“). 
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Vymezení závazných parametrů řešení projektu je uvedeno v Příloze 1 této smlouvy.  

 

1.2. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností hlavního příjemce a dalšího účastníka, 

zejména podmínky použití podpory dalším účastníkem, při realizaci projektu. Projekt bude 

realizován podle schváleného návrhu projektu. 

1.3. Rozdělení a využití výsledků vytvořených touto smlouvou bude mezi uživatelem a smluvní 

stranou, popř. smluvními stranami, nebo smluvními stranami navzájem upraveno ve Smlouvě 

o využití výsledků, jejíž návrh bude schválen nejméně třicet (30) dní před ukončením 

platnosti této smlouvy. Smlouva bude respektovat ustanovení o právech k duševnímu 

vlastnictví dle čl. XII této smlouvy. 

1.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Závazné parametry řešení projektu (Příloha č. 1) 

Povinnosti hlavního příjemce uvedené ve Všeobecných podmínkách TAČR se přiměřeně 

vztahují i na Dalšího účastníka. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Závazných 

parametrů řešení projektu nebo Všeobecných podmínek, použijí se přednostně ustanovení 

Smlouvy.  

 

II. 

Řízení a realizace spolupráce 

 

2.1. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude provádět 

hlavní řešitel projektu na straně hlavního příjemce – doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D., 

svab@dekonta.cz, +420 724 348 451, Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves (dále jen „hlavní 

řešitel“). Hlavnímu řešiteli projektu bude přímo podřízen řešitel na straně dalšího účastníka  - 

Ing. Martina Švábová, Ph.D. 

2.2. Hlavní řešitel zajistí koordinaci projektu tak, aby plnění jednotlivých úkolů probíhalo 

v souladu se schváleným návrhem projektu. 

2.3. Hlavní řešitel bude odpovědný za zpracování zpráv a za čerpání finančních prostředků celého 

projektu. Jeho úkolem bude také kontrola jednotlivých etap projektu a jejich výstupů a 

dodržování podmínek daných touto smlouvou. 

 

III. 

Náklady na řešení projektu 

 

3.1. Projekt bude financován dle žádosti projektu z prostředků účelové podpory a neveřejných 

zdrojů. Za neveřejné zdroje jsou považovány ty finanční prostředky, které se použijí k úhradě 

nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s řešením projektu (s výjimkou nákladů, 

uhrazených z veřejných zdrojů) vzniklých a zúčtovaných. Změny oproti předložené žádosti 

projektu navrhuje hlavní příjemce a schvaluje poskytovatel. Změny lze provádět pouze v 

souladu s ustanoveními poskytovatelské smlouvy a jejích dodatků. 

3.2. Další účastník může požádat o změnu výše poskytnuté účelové podpory nebo výše uznaných 

nákladů na celou dobu řešení projektu v průběhu řešení projektu maximálně o 50 % výše 

uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků rozpočtu dalšího účastníka dle 

Přílohy č. 1. Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou další 

účastník nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, požádá hlavní příjemce písemně o změnu výše 

uznaných nákladů nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové 

skutečnosti dozvěděl. Na změnu není právní nárok. Příslušné změnové řízení předepsané 

TAČR stanoví postup smluvních stran v případě žádosti hlavního příjemce o změnu ohledně 

přesunu nebo změny uznaných nákladů projektu a výše podpory. Změny se provedou 

písemným dodatkem k této smlouvě. 

3.3. Výše, časové rozložení a použití poskytnuté účelové podpory se řídí rozpočtem daným 

poskytovatelskou smlouvou. Pokud nedojde ke změnám poskytovatelské smlouvy oproti 

mailto:svab@dekonta.cz
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společně vypracované a podané žádosti projektu, bude rozdělení podpory v jednotlivých 

letech řešení odpovídat Příloze 1 této smlouvy. 

3.4. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, dále musí být přiřazeny ke 

konkrétní činnosti v rámci projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na 

aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj, a na vyžádání hlavního příjemce doložitelné. 

3.5. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování 

stanovené míry podpory.  

3.6. Pro případ pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu a 

zároveň v případě kdy nelze aplikovat výjimku podle §8 odst. 5 ZPVV jsou smluvní strany 

povinny postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).  

3.7. Uznané náklady musí splňovat následující podmínky: 

- musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset 

s řešením projektu; 

- musí být způsobilými náklady; 

- musí být prokazatelně zaplaceny hlavním příjemcem či dalším účastníkem 

projektu v maximální době splatnosti do 30 dnů (tato podmínka se nevztahuje na 

vyúčtování odpisů), bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi hlavním 

příjemcem nebo dalším účastníkem a dodavatelem; 

- musí být doloženy průkaznými doklady;  

- musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým); 

- musí být vynaloženy v souladu s principy: 

a. hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu); 

b. účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu); 

c. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). 

3.8. Za uznaný náklad projektu se nepovažuje poskytnuté plnění mezi hlavním příjemcem a 

dalšími účastníky navzájem. Za uznaný náklad se nepovažují rovněž náklady se zdanitelným 

plněním mezi dnem, ve kterém nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na 

společníka, a mezi dnem, ve kterém dojde v souladu se SME-07 Změnová řízení projektů ke 

schválení takové přeměny, ledaže příjemce požádal včas o souhlas s přechodem práv a 

povinností při takové přeměně podle § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a pozdní schválení bylo 

zapříčiněno výhradně z důvodů na straně poskytovatele. 

3.9. Pokud dojde k nabytí účinnosti Poskytovatelské smlouvy a této Smlouvy ke dni pozdějšímu, 

než je den uvedený jako začátek řešení projektu ve schváleném znění návrhu projektu, bude na 

náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o 

náklady spotřebované po nabytí účinnosti těchto smluv. 

3.10. Na každý náklad vynaložený dalším účastníkem se pohlíží tak, že bude plněn z poskytnuté 

podpory a neveřejného zdroje v poměru podle míry poskytnuté podpory uvedené v Příloze č. 

1.  

3.11. Mezi položky uznaných nákladů / výdajů nelze zahrnout: 

a. investice 

b. stipendia 

c. daň z přidané hodnoty, pokud je další účastník plátcem této daně a uplatňuje její 

odpočet. 
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IV. 

Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů 

 

4.1 Veškeré jednotlivé typové náklady neuvedené v tomto článku se považují za nezpůsobilé a 

nemohou být tudíž ani uznané. 

a. Osobní náklady zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo povinnosti zaměstnavatele 

vyplývající z platných vnitřních předpisů (např. fond kulturních a sociálních potřeb, sociální 

fond, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, apod.). Mzdy nebo platy, odměny z 

dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce pracovníků musí odpovídat 

schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. V případě náhrad jsou 

způsobilými náklady náhrady za řádnou dovolenou (a to u pracovníka s pevně stanoveným 

pracovním úvazkem v projektu) a nemoc (a to v případě, že je pracovník zaměstnán na 

základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti). Osobě samostatně výdělečně činné 

náleží odměna za činnost při řešení návrhu projektu, pokud hodinová sazba v sobě nezahrnuje 

přirážku za riziko podnikatele a za řízení společnosti, pokud odpovídá hodinové sazbě 

zaměstnanců s obdobnou kvalifikací či zkušeností (je v místě a čase obvyklá) a pokud v sobě 

zahrnuje i povinné náklady na sociální a zdravotní pojištění. Odměny mohou být vypláceny 

jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a podílí se na 

řešení předmětného projektu, a nepřevyšují maximální roční součet dvou měsíčních platů. 

b. Náklady na subdodávky jsou náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, tj. 

přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Dodavatelem subdodávek nesmí 

být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec hlavního příjemce/dalšího účastníka nebo 

osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) s hlavním 

příjemcem/dalším účastníkem. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových 

uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné zakázce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZVZ 

omezit věcně v zadávacích podmínkách. 

c. Ostatní přímé náklady zahrnují: 

I) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou výsledkem projektu (zejména 

související poplatky, překlady, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na 

ochranu již vnesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu, 

II) další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou 

materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek, 

III) náklady na provoz, opravy, údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu 

předpokládaného užití, 

IV) část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající 

délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl 

pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice tohoto projektu. 

V) cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytné pro jeho řešení 

(náklady na pracovní pobyty, konferenční poplatky), a s tím spojené cestovní náhrady podle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení 

projektu, tj. zejména je naplněna podmínka aktivní účasti na pracovní cestě, anebo pracovní 

cesta je již deklarována ve schváleném návrhu projektu. 

Za podmínek existence vnitřního předpisu, prokázání prvotními účetními doklady, bez 

započtení zisku a dodržení všech principů uvedených v této části, lze uznat rovněž plnění mezi 

organizačními složkami hlavního příjemce/dalšího účastníka (tzv. vnitrofaktury). 

d. Nepřímé náklady jsou náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, resp. pouze 

jejich část určená podle některé z následujících metod, např. administrativní náklady, nájemné, 
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náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v 

jiných kategoriích. Nepřímé náklady se musí vztahovat k projektu a musí být vykazovány v 

souladu 

I) s metodou vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. metodou „full cost“, kdy 

organizace má již existující systém a vnitřní předpis, na jejichž základě přiřazuje jednotlivé 

nepřímé náklady danému projektu. Takto vykázané nepřímé náklady musí být podloženy 

patřičnými účetními doklady. Výše nepřímých nákladů není limitována. 

II) nebo metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat 

rate“ do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých 

nákladů hlavního příjemce/dalšího účastníka v daném roce. Takto vykázané nepřímé náklady 

se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady. 

 

V. 

Příjmy z projektů 

 

5.1. Příjmy z projektů jsou jakékoliv příjmy hlavního příjemce a dalšího účastníka v souvislosti s 

řešením projektu, s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, které by za 

jiných okolností neměl, a s kterými se v průběhu řešení projektu nebo po jeho ukončení 

primárně nepočítá. Mezi příjmy z projektů se tudíž nezahrnují příjmy z deklarovaných 

výsledků. Jedná se tak o výhodu, které by se měl hlavní příjemce zbavit tak, že příslušnou 

částku odpovídající takovému příjmu z projektu odvede poskytovateli. 

5.2. Mezi příjmy z projektů lze zahrnout zejména 

a. úroky z příslušné části finančních prostředků z poskytnuté podpory po tu dobu, co je uložena 

na účtu dalšího účastníka, 

b. jakékoliv komerční využití či jiné zpeněžení majetku pořízeného z podpory, který již nelze 

využít k samotnému řešení projektu a 

c. sankce dodavatelům, včetně těch neuplatněných, při pořizování zboží či služeb za účelem 

řešení projektu popř. jiná náhradní plnění (např. slevy za pozdní dodání). 

5.3. Další účastník je povinen si zároveň počínat jako řádný hospodář při generování příjmů, tj. 

nezamezovat jejich získávání, pokud by tak nečinil ani v případě, že by se jednalo o příjmy, 

které s projektem nesouvisí. Opačný postup bude posuzován jako porušení pravidel veřejné 

podpory. Další účastník však neporuší pravidla veřejné podpory ani nebude jednat v rozporu 

se zásadou řádného hospodáře v případě nezískání úroků, pokud bude mít uložené finanční 

prostředky z poskytnuté podpory na účtu zřízeném u České národní banky. 

5.4. Kalkulaci příjmů z projektů popř. uvedení důvodů jejich neexistence za příslušný rok uvede 

hlavní příjemce do průběžné či závěrečné zprávy a odvede je poskytovateli nejpozději do 15. 

února roku následujícího na účet 6015-3125001/0710. Kalkulace nemusí přesně odpovídat 

realitě, pokud by hlavní příjemce/další účastník musel vynaložit takové úsilí, které by bylo 

nepřiměřeně časově a administrativně nákladné v poměru ke zjištěnému výsledku. Hlavní 

příjemce/další účastník nicméně v takových případech podle předchozí věty zvolí alespoň 

takovou jednoduchou metodu výpočtu, která se realitě blíží s tím, že hlavním smyslem takové 

úpravy je povinnost hlavního příjemce/dalšího účastníka zbavit se této výhody, jak je uvedena 

v odst. 1.  
5.5. Za období pro odvod těchto příjmů z projektů se považuje doba řešení projektu a doba 3 let po 

ukončení řešení projektu. 

5.6. Pokud dojde k příjmům, které byly generovány z majetku pořízeného z podpory v té části, ve 

které mají být využity k řešení projektu, považují se tyto příjmy za nepovolené s důsledkem 

porušení rozpočtové kázně dalšího účastníka.  

5.7. Povinnost odvádět se nevztahuje na příjmy, které nedosáhnou za příslušný kalendářní rok 

200,- Kč v jednom projektu u jednoho příjemce. 
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VI. 

Poskytování účelové podpory 

 

6.1. Hlavní příjemce se zavazuje poskytnout dalšímu účastníkovi účelovou podporu pro 1. rok 

řešení projektu ve výši uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy bezodkladně, nejpozději do třiceti 

(30) kalendářních dnů od jejího poskytnutí hlavnímu příjemci. 

6.2. Hlavní příjemce se zavazuje u víceletých projektů ve druhém a dalších letech řešení začít 

poskytovat dalšímu účastníku účelovou podporu v částkách uvedených v Příloze č. 1 této 

smlouvy bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího poskytnutí 

poskytovatelem hlavnímu příjemci. Současně musí být splněny závazky dalšího účastníka 

vyplývající z této smlouvy. 

6.3. Hlavní příjemce se zavazuje stanovenou část poskytnuté účelové podpory, jejíž výše pro dané 

období je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, převést na bankovní účet dalšího účastníka v 

souladu s touto smlouvou. Převedení stanovené části účelové podpory se považuje pouze za 

převod finančních prostředků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění. 

 

 

VII. 

Závazky dalšího účastníka 

 

7.1.   Další účastník je povinen přiměřeně dodržovat veškeré povinnosti stanovené v čl. 4 

Všeobecných podmínek, zvláště pak: 

a.  čerpat a využívat podporu v souladu s příslušnými právními předpisy, pravidly poskytnutí 

podpory a Závaznými parametry řešení projektu, zejména využívat podporu na uznané 

náklady v souladu s články III. a IV. této smlouvy a postupovat v souladu s § 8 odst. 5 ZPVV, 

b.  svou činností při řešení projektu dosahovat výsledků projektu a hlavnímu příjemci prokázat 

jejich existenci (např. doručením příslušných dokumentů) ve lhůtách uvedených v Závazných 

parametrech řešení projektu, 

c.  vrátit hlavnímu příjemci na jeho běžný výdajový účet část podpory, a to do 14 kalendářních 

dnů poté, co se dozví, že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl hlavním 

příjemcem či poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, přičemž nejpozději do 15. prosince 

příslušného roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento rok připsána na účet hlavního 

příjemce; další účastník je však oprávněn vrátit max. 5% poskytnuté podpory za příslušný rok 

za projekt až do 5. února roku následujícího, pokud tak řádně odůvodní v průběžné nebo 

závěrečné zprávě. Pokud je další účastník veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou 

institucí, může takto nevyužitou podporu převést do fondu účelově určených prostředků, 

nejvýše však 5 % objemu podpory poskytnuté a pouze jemu příslušné v daném kalendářním 

roce,  

d.  vést o uznaných nákladech oddělenou účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a v rámci této 

evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté účelové podpory; evidenci 

uchovávat po dobu deseti let od ukončení řešení projektu. Při vedení této účetní evidence je 

další účastník povinen 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 závazným způsobem, 

e.  zaplatit smluvní pokutu stanovenou podle článku VIII. této smlouvy, 

f. provést součinnost k uzavření Smlouvy o využití výsledků, která je uzavírána nejpozději před 

ukončením řešení projektu s uživatelem výsledků, 

g. poskytovat výsledky podle pravidel stanovených v článku XII, 

h. v souladu s článkem V. řádně a jednoznačně vyčíslit a odvést hlavnímu příjemci veškeré 

příjmy z projektů a nezamezovat jejich získávání. 
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7.2.  Další účastník je dále povinen 

a.  zahájit řešení projektu v termínu stanoveném v Závazných parametrech řešení projektu, 

nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

b.  písemně informovat hlavního příjemce o veškerých změnách, týkajících se jeho osoby, o 

změnách veškerých skutečností uvedených ve schváleném návrhu projektu (např. postup při 

řešení) a v Závazných parametrech řešení projektu, a dále o jakýchkoliv dalších změnách a 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení a cíle projektu nebo změnu údajů 

zveřejňovaných v Informační systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen 

“IS VaVaI”), a o tom, že jeho osoba přestala splňovat podmínky kvalifikace, které nastaly v 

době ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to v souladu s příslušným změnovým řízením – 

SME-07 Změnová řízení projektů, 

c.  postupovat v souladu s dokumentem „Pravidla pro publicitu projektů podpořených z 

prostředků TA ČR“, 

d. o průběhu a výsledcích řešení projektu zpracovat a předat hlavnímu příjemci elektronicky (i.) 

průběžnou zprávu do čtrnácti (14) dní před termínem stanoveným TA ČR, (ii.) mimořádnou 

zprávu na základě písemné žádosti hlavního příjemce v termínu v ní uvedeném, (iii.) 

závěrečnou zprávu z řešení projektu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích projektu, 

uznaných nákladech projektu a závěrech čtrnáct (14) dní před ukončením řešení projektu spolu 

s návrhem implementačního plánu výsledků projektu, který zahrnuje zejména všechny 

nároky na práva k výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu v časovém 

harmonogramu podle schváleného návrhu projektu a shrnout veškeré skutečnosti z 

předchozích zpráv včetně těch, kterými se nehodlá dále komerčně ani výzkumně zabývat, a 

(iv.) zprávu o implementaci výsledků. Dále je povinen předložit údaje o projektu a 

dosažených výsledcích za účelem jejich předání do informačního systému výzkumu a vývoje v 

rozsahu vymezeném § 31 ZPVV, a to ve formě a termínu stanovených hlavním příjemcem. V 

roce ukončení řešení projektu předložit hlavnímu příjemci aktuální stav uznaných nákladů za 

účelem jejich předání do informačního systému výzkumu a vývoje, 

e. uvádět informace, které nejsou zmatečné a zajistit, že veškeré informace uváděné ve zprávách 

či jiných zasílaných dokumentech nejsou v rozporu se skutečným stavem, zejména finanční 

vypořádání uváděná v průběžných a závěrečných zprávách odpovídají skutečné výši vrácené 

nevyčerpané části podpory, 

f.  poskytovat veškerou součinnost v souvislosti s průběhem hodnotících procesů jinou než 

uvedenou v písm. 7.2 d), poskytovat na žádost hlavního příjemce jakékoliv informace týkající 

se průběhu řešení projektu, jeho výsledků, a průběhu realizace implementačního plánu a 

poskytovat hlavnímu příjemci veškeré potřebné informace za účelem zveřejňování v IS 

VaVaI, a to vše ve lhůtách stanovených jednotlivými hodnotícími procesy, zákonných lhůtách, 

nebo lhůtách uvedených v žádostech hlavního příjemce o informaci, 

g.  prokázat na výzvu hlavního příjemce, že splňuje povinnosti stanovené pravidly poskytnutí 

podpory, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě, 

h. poskytovat veškerou součinnost podle směrnice TAČR SME-07 Směrnice pro změnová 

řízení projektů (dostupné na internetové adrese http://www.tacr.cz v sekci vnitřní předpisy), 

zejména předkládat požadované informace a dokumenty ve stanovených lhůtách tak, aby mohl 

být proces podle této směrnice řádně dokončen, 

i. nepřevádět na třetí osobu práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu hlavního příjemce a poskytovatele, 

j. umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provádět kontrolu jak splnění cílů projektu, 

tak i účetní evidence o uznaných nákladech a čerpání a využití poskytnuté účelové podpory, a 

to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do deseti let od ukončení účinnosti této smlouvy a 

poskytnout mu potřebnou součinnost. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 

kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky, 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610
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k.  informovat hlavního 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 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 apod., 

a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozví. 

Další účastník je dále povinen kdykoliv k žádosti poskytovatele prokázat, že je stále způsobilý 

pro řešení projektu ve smyslu § 18 ZPVV. Další účastník se zavazuje, že v případě jeho 

zrušení bez likvidace převede práva a závazky vyplývající pro něho z této smlouvy na svého 

právního nástupce. 

 

VIII. 

Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory 

 

8.1.  V případě jakéhokoliv porušení povinností dalším účastníkem je hlavní příjemce oprávněn 

pozastavit poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených 

lhůtách, a to pouze za předpokladu, že porušení povinností dalším účastníkem není důsledkem 

porušení povinností hlavního příjemce. 

8.2.  Porušení povinností dalším účastníkem stanovených v čl. VII. odst. 7.1. se při splnění podmínky 

uvedené v čl. 8.1 považuje za porušení rozpočtové kázně a má za následek podání podnětu k 

zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně s tím, že 

a.  podle písm. a) se odvádí 100% takto neoprávněně použité podpory, 

b. podle písm. b) se odvádí 100% poskytnuté podpory určené k dosažení toho výsledku, kterého 

nebylo dosaženo, 

c.  podle písm. c) se odvádí 100 % takto nevrácené příslušné části podpory, 

d.  podle písm. d) se odvádí 100% veškeré dosud poskytnuté podpory, 

e.  podle písm. e) se odvádí 100% částky odpovídající stanovené smluvní pokutě, 

f.  podle písm. f) se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory, 

g.  podle písm. g) se odvádí 100 % celkové podpory, 

h.  podle písm. h) se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory. 

8.3.  Porušení povinností dalším účastníkem stanovených v čl. VII. odst. 7.2. má za následek: 

a.  podle písm. a) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý měsíc prodlení, 

maximálně však 50.000 Kč, 

b.  podle písm. b) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 

jednotlivé porušení 

c.  podle písm. c) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé 

porušení, 

d. podle písm. d) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,- za každý byť započatý 

den prodlení, maximálně však 50.000 Kč, 

e. podle písm. e) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé 

porušení, 

f.  podle písm. f) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,- za každé takové 

jednotlivé porušení, 

g.  podle písm. g) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,- za každé takové 

jednotlivé porušení a 

h.  podle písm. h) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové 

jednotlivé porušení. 

8.4.  Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných sankčních ustanovení 

podle tohoto článku. 
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8.5.  Tímto článkem není dotčen nárok hlavního příjemce na náhradu škody, která mu vznikne 

v důsledku porušení některé z povinností. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody 

a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z této Smlouvy. 

8.6.  Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše 

odpovídající maximální výši podpory stanovené ve Smlouvě, resp. jejích přílohách. 

8.7.  Pokud další účastník předpokládá, že nebude schopen splnit některou z výše uvedených 

povinností, je oprávněn nejpozději do lhůty jejího splnění podat žádost o změnu v souladu se 

směrnicí SME-07Směrnice pro změnová řízení projektů u takové změny, která je touto 

směrnicí umožněna, anebo doručit hlavnímu příjemci písemné vyjádření o nemožnosti jejího 

splnění v důsledku vyšší moci nebo domnělého porušení povinností hlavního příjemce. Hlavní 

příjemce si vyhrazuje právo trvat na dodržení této povinnosti ve stanovené lhůtě anebo stanovit 

dodatečnou lhůtu pro její splnění na základě vyhodnocení žádosti nebo vyjádření podle 

předchozí věty. Hlavní příjemce je oprávněn v kladném rozhodnutí podle této směrnice stanovit 

dalšímu účastníkovi povinnost vrátit příslušnou část podpory (např. na základě žádosti o redukci 

výsledků). 

8.8.  Žádost nebo vyjádření podle předchozího odstavce podané později staví lhůtu pro počítání 

smluvních pokut podle dnů, týdnů či měsíců, nebo stanovenou lhůtu k nápravě. 

8.9.  Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešly 

předčasnému ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s 

ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti 

dalšího účastníka na řešení projektu, který porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně 

poruší.  

8.10.  Pokud další účastník porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně hlavní 

příjemce k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu 

přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně dalšímu účastníkovi oznámit zahájení 

některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly za účelem prokázání skutečného 

stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové kázně zpravidla provede 

veřejnosprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatření k 

nápravě. 

 

IX. 

Výpověď 

 

9.1.  Hlavní příjemce je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že 

a.  další účastník přestal splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPVV, s výjimkou 

pravomocného odsouzení pro trestný čin dotýkající se splnění podmínek pro poskytnutí 

podpory, 

b.  pokud další pokračování na řešení projektu pozbyde účelnosti, zejména z důvodu paralelního 

řešení stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném 

programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků 

projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud další 

účastník o těchto skutečnostech nevěděl a vědět nemohl, 

c.  je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku 

skutečností dalším účastníkem nezaviněných, 

d.  poskytovatel vypoví poskytovatelskou smlouvu v důsledku rozpočtového provizoria nebo 

krácení prostředků ze státního rozpočtu k regulaci čerpání státního rozpočtu nebo 

e.  se plnění povinností dalšího účastníka vyplývajících ze Smlouvy stane jinak nemožným a 

povinnost plnit zanikne, a tato nemožnost nebyla způsobena porušením jeho povinností, 

přičemž toto plnění povinností není nemožným, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek 

nebo až po sjednaném termínu plnění. 
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9.2.  Smluvní strany jsou si povinny vzájemně řádně vypořádat svá práva a povinnosti, zejména 

provést veškeré nezbytné činnosti spojené s předčasným ukončením řešení projektu (např., 

pokud je tak účelné, předložení závěrečné zprávy, provedení závěrečného hodnocení, provádění 

monitoringu udržitelnosti apod.). 

9.3.  Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné a odůvodněné výpovědi dalšímu 

účastníkovi. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

10.1.  Hlavní příjemce od Smlouvy odstoupí v případě, že: 

a.  další účastník se dopustil jednání (včetně nečinnosti v případech, kdy měl povinnost jednat), 

kterým sám porušil pravidla veřejné podpory, nebo v důsledku něhož dojde k porušení 

pravidel veřejné podpory na straně poskytovatele, 

b.  další účastník uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo jiné skutečnosti ve 

veřejné soutěži, při uzavření smlouvy nebo na základě informačních povinností během řešení 

projektu a po jeho ukončení s úmyslem získat podporu nebo jinou výhodu, 

c.  další účastník porušil některou z povinností podle článku VII., přičemž pokud dalšího 

účastníka vyzval k nápravě, odstoupí hlavní příjemce od Smlouvy až po marném uplynutí 

stanovené lhůty k nápravě, 

d.  další účastník porušil opakovaně 3x některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro 

jejich plnění, ale jejich plnění je 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, zejména z důvodu paralelního řešení 

stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném 

programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků 

projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud další 

účastník o těchto skutečnostech věděl nebo vědět měl (v pochybnostech se použije obdobné 

ustanovení o výpovědi), 

g.  je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku 

skutečností dalším účastníkem zaviněných (v pochybnostech se použije obdobné ustanovení o 

výpovědi) nebo 

h.  u dalšího účastníka byly po ukončení platnosti Smlouvy zjištěny na základě provedení 

některého z kontrolních procesů závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod. 

10.2.  Hlavní příjemce není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy porušení povinností dalším 

účastníkem bylo způsobeno výlučně nedodržením povinností hlavního příjemce. 

10.3.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o 

odstoupení dalšímu účastníkovi. 

 

 

 

XI. 

Práva k hmotnému majetku 

 

11.1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z podpory je hlavní 

příjemce nebo další účastník, který si uvedený majetek pořídil nebo jej vytvořil. Došlo-li k 

vytvoření nebo pořízení majetku společným působením hlavního příjemce a dalšího účastníka 

nebo několika dalších účastníků, je takový majetek v jejich podílovém spoluvlastnictví, a to 

podle míry, v jakém se na jeho vytvoření nebo pořízení podíleli. V pochybnostech jsou podíly 

rovné. Hlavní příjemce i další účastník jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí 
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řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej 

využívat zejména pro aktivity spojené s projektem. 

11.2. Po dobu účinnosti této smlouvy není další účastník oprávněn bez souhlasu hlavního příjemce s 

hmotným majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména pak není oprávněn tento 

hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či vypůjčit. 

 

 

XII. 

Práva k duševnímu vlastnictví 

 

12.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají duševního 

vlastnictví, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby jejich 

zveřejnění. Tato povinnost neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních předpisů 

k informacím o takových skutečnostech oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní strany 

přenesou i na své zaměstnance. Zaměstnancem smluvní strany se pro účely této smlouvy 

rozumí zaměstnanci smluvní strany, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro 

smluvní stranu na základě jakéhokoliv prokazatelného právního vztahu při plnění závazků ze 

smlouvy o spolupráci. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví nepoužijí v 

rozporu s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto smlouvou o spolupráci, 

ve prospěch třetích osob jinak než podle této smlouvy, ani pro vlastní potřebu, která nemá 

vztah k předmětu spolupráce, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.2. Právem duševního vlastnictví se rozumí zejména: 

 autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze a 

know-how, 

 průmyslová práva, ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), 

předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné 

známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových 

výrobků). 

12.3.  Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a 

inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří 

příslušná část výsledku dle níže uvedeného rozdělení.  

12.4.  Hlavní příjemce a další účastník ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky 

projektu, na kterých se podíleli, nezasahují do práv k předmětům duševního vlastnictví nebo 

jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v České republice i v 

zahraničí.  

12.5.  Hlavní příjemce a další účastník může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým 

má majetková práva, pokud jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, postupují podle 

Pravidel pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR, další účastník je 

k tomuto oprávněn až po předchozím písemném souhlasu hlavního příjemce.   

12.6.  Smluvní strany se dohodly na tom, že právo duševního vlastnictví vzniklé v rámci spolupráce 

upravené touto smlouvou (dále jen „nové duševní vlastnictví“) je ve vlastnictví té smluvní 

strany, která ho vytvořila svými zaměstnanci a pomocí vlastních materiálních a finančních 

vkladů, bez přispění další strany (dále jen „vlastník“). Podpora a podpora pro dalšího 

účastníka se považuje za vlastní finanční vklad. 

12.7.  Vznikne-li nové duševní vlastnictví za přispění více smluvních stran (dále jen „nové duševní 

spoluvlastnictví“), je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran (dále 

jen „spoluvlastníci“). Poměr podílů bude vždy určen písemnou dohodou a odvíjí se od výše 

podílu na činnostech projektu. U autorských děl se tento odstavec použije obdobně na výkon 

majetkových práv k autorskému dílu. 
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12.8.  Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je pro ochranu 

každého druhu duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady 

spojené s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany. 

12.9.  Smluvní strany usilují v souladu se zájmy poskytovatele po ukončení projektu o uzavření 

licenčních smluv na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví za nejvyšší možnou 

protihodnotu. Spoluvlastníci rozhodují o uzavření licenčních smluv, podlicenčních smluv a 

převodu práv z duševního vlastnictví jednomyslně. Smluvní strany mají v případě převodu 

práv předkupní právo.  

12.10.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že chráněné nové duševní vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví může být smluvní stranou využito pro výzkumné a vzdělávací účely 

bezúplatně způsobem, který neohrozí jeho ochranu. 

12.11. V případě, že při spolupráci na výzkumu vznikne nové duševní vlastnictví resp. 

spoluvlastnictví, budou veškeré výsledky projektu, respektive jim odpovídající práva 

duševního vlastnictví náležet příjemci a dalšímu účastníkovi v poměru podílu na řešení 

projektu. V případě, že vzniklé duševní vlastnictví bude způsobilé k ochraně podle zákonka č. 

527/1900 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích nebo podle zákona č. 478/1922 Sb., o 

užitných vzorech, budou spoluvlastnické podíly počítány v poměru podílu na řešení projektu. 

Výnosy plynoucí z užití výsledků třetími subjekty, budou rozděleny dle písemné dohody 

smluvních stran, která zohlední množství vynaložené pracovní kapacity a výši vkladů 

jednotlivých stran na realizaci výsledků.  

12.12. V případě výsledku, který není výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše 

nákladů projektu jsou smluvní strany povinny za podmínek stanovených ve smlouvě o využití 

výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných 

zdrojů podílely. V případě nevyužití výsledku, který není výsledek veřejné zakázky ve 

výzkumu, vývoji a inovacích, podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků 

způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků, jsou smluvní strany povinny 

poskytnout dosažené výsledky k využití výsledků za nediskriminujících podmínek všem 

zájemcům. 

12.13. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout výsledky pouze za úplatu minimálně ve výši 

odpovídající tržní ceně poskytovaných práv k duševnímu vlastnictví. Pokud tato nelze 

objektivně zjistit, postupují smluvní strany jako řádný hospodář tak, aby získaly co nejvyšší 

možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení 

výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se podílel na 

podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výši 

neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem. 

12.14. Mohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví třetí osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opatření nebo uzavřít 

takové smlouvy, aby výkon těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany převedena. 

Do účinnosti takového opatření nebo smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u 

třetích osob vykonávána v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy. 

12.15. Převede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na 

třetí osobu, je povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby 

povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly na nového vlastníka práv tak, aby byly zajištěny 

zájmy poskytovatele vyplývající z této smlouvy. 

 

XIII. 

Poskytování informací a mlčenlivost 

 

13.1.  Další účastník je povinen poskytnout relevantní informace pro účely IS VaVaI v souladu s 

hlavou VII ZPVV a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, 
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experimentálního vývoje a inovací. Za tímto účelem si hlavní příjemce od dalšího účastníka 

dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již neobdržel na základě jiných skutečností. 

13.2.   Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za 

důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVaI nebo informací, které je hlavní 

příjemce/poskytovatel povinen poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům 

nebo orgánům činným v trestním řízení. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout 

relevantní informace jiným poskytovatelům nebo jiným orgánům státní správy za účelem 

efektivního výkonu činností v souvislosti s poskytováním podpory ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. 

13.3.   Smluvní strany zajistí mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a pokud byly na základě 

Smlouvy postoupeny třetí straně, zajistí, aby tyto třetí strany zachovávaly mlčenlivost o těchto 

informacích, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům, k nimž jim 

byly předány. 

13.4.   Předchozí odstavec se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho 

výstupy a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele a příjemce 

zároveň postupuje v souladu s dokumentem „Pravidla pro publicitu projektů podpořených 

z prostředků TA ČR“. 

13.5.   Poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo předkládat, 

rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace 

z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných dalším účastníkem nebo s jeho 

souhlasem. 

13.6.  Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti 

mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích 

a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon. 

13.7.   Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny, 

a. pokud se obsah informací, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, stane veřejně 

přístupným, a to na základě jiných činností prováděných mimo rámec smlouvy nebo 

na základě opatření, která nesouvisí s řešením projektu nebo 

b. pokud byl požadavek zachovávat mlčenlivost odvolán těmi, v jejichž prospěch byla 

tato povinnost stanovena. 

 

XIV. 

Řešení sporů 

 

14.1. 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.  

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Další účastník prohlašuje, že se s žádostí o projekt, schváleným návrhem projektu, 

podmínkami projektu, poskytovatelskou smlouvou a jejími přílohami, které jsou nedílnou 

součástí poskytovatelské smlouvy, seznámil. Ustanovení této smlouvy budou vždy vykládána 

v souladu se zněním, účelem a cíli schváleného návrhu projektu a poskytovatelské smlouvy. 

15.2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto 

smlouvou o účasti na řešení projektu, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 

budou řešit podle ustanovení občanského zákoníku a ustanovení ZPVV. 
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15.3. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva podléhá právní úpravě zák. č.   340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, a proto bude uveřejněna v registru dle §4 tohoto zákona.  

15.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob všech smluvních stran a je 

uzavřena na dobu určitou. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv ČR. Platnost 

smlouvy je ukončena po 3 letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se strany 

nedohodnou na jejím prodloužení. Omezení doby účinnosti se netýká ustanovení upravujících 

kontrolu a řešení sporů, vrácení podpory, sankcí, poskytování informací, dodržování 

mlčenlivosti a ochrany duševního vlastnictví. Tato smlouva může dále zaniknout odstoupením 

od smlouvy nebo výpovědí dle ustanovení této smlouvy. 

15.5. Další účastník souhlasí s tím, že údaje o projektu, hlavním příjemci, dalším účastníku a 

řešitelích budou uloženy v Informačním systému výzkumu a vývoje.  

15.6. Další účastník nese v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této smlouvy, 

ustanovení upravující smluvní pokutu nebo vlastní plnění ze smluvní pokuty nemá vliv na 

náhradu škody.  

15.7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou písemného 

dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci všech smluvních stran s výjimkou těch případů, 

které jsou uvedeny ve Směrnici pro změnová řízení projektů (v příloze č. 3 této směrnice –

Typologie změn a v příloze č. 4 – Seznam povinných příloh). Ústní dohody nejsou závazné. 

V případě změnového řízení budou strany postupovat podle Směrnice pro změnová řízení 

projektu (podání oznámení či žádosti), která je zveřejněná na webových stránkách 

poskytovatele. 

15.8. Součástí této smlouvy se stávají: 

Příloha č. 1 – Závazné parametry řešení projektu. 

15.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení je určeno pro poskytovatele a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Razítko a podpis Hlavního příjemce – DEKONTA, a. s. 

 

 

 

 

……………………………………    

Mgr. Karel Petrželka, MBA      

předseda představenstva   

 

V Praze dne 

 

 

 

Razítko a podpis dalšího účastníka – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

 

 

 

 

…………………………………………   

RNDr. Josef Stemberk, CSc. 

ředitel ústavu 

 

V Praze dne 6. 1. 2017 

 


