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Smlouva o poskytnutí podpory

Smluvní strany:

Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČ: 72050365
zastoupená: xxx
bankovní spojení: xxx
běžný výdajový účet: xxx
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,
a
SG Geotechnika a.s.
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob) - Akciová společnost
se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha 5
zapsána v Městský soud v Praze B 992
IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168
zastoupená: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí podpory
(dále jen „Smlouva“)

Preambule

Hlavnım prıjemcem podany navrh projektu c. FW01010446 s nazvem Vyzkum zvysenı objemu
podzemnıch vod intenzi ikacı in iltrace cistenych povrchovych vod byl poskytovatelem prijat do 1.
verejne souteze vyhlasene poskytovatelem v nasledujıcım programu: TREND a hodnocen v souladu
s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal rozhodnutı o vysledku verejne souteze v souladu s tımto
ustanovenım tak, ze navrh projektu bude podporen (dale jen „schvaleny navrh projektu“). V souladu
s § 9 ZPVV se na zaklade rozhodnutı o vysledcıch verejne souteze uzavıra tato Smlouva. Veskere
pojmy použité ve Smlouvě jsou definovány ve Všeobecných podmínkách.
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Článek 1
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnıḿu přıj́emci inančnı ́podporu
formou dotace za účelem jejıh́o využitı ́ na dosaženı ́ deklarovaných výsledků a cıĺů projektu
a současně závazek hlavnıh́o přıj́emce použıt́ tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly
poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.

2. Učelem podpory je dosaženı ́ stanovených cıĺů projektu, tj. cıĺů uvedených v přıĺoze Závazné
parametry řešení projektu.

Článek 2
Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů 

1. Maximálnı ́výše podpory činı ́17 167 986 Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto šedesát sedm
tisıć devět set osmdesát šest korun českých), což je 69,65 % z maximálnı ́ výše uznaných
nákladů.

2. Maximálnı ́výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši 24 650 087 Kč (slovy: dvacet
čtyři milionů šest set padesát tisíc osmdesát sedm korun českých).

3. Maximální možná intenzita podpory na celý projekt je 70 % uznaných nákladů projektu.

Článek 3
Související dokumenty 

1. Nedıĺnou součástı ́ Smlouvy je přıĺoha Závazné parametry řešení projektu , které jsou
schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálnıh́o vývoje a inovacı ́ z veřejných prostředků, a obsahujı ́ označenı́
hlavnıh́o přıj́emce a dalšıćh účastnıḱů, název, jméno, přıj́menı ́ a přıṕadné akademické tituly
a vědecké hodnosti řešitele, termıń zahájenı ́ a ukončenı ́ řešenı ́ projektu, cıĺe projektu,
deklarované výsledky projektu. Závazné parametry řešenı ́ projektu rovněž obsahujı ́ tabulku
uznaných nákladů projektu, která obsahuje jejich rozdělenı ́na jednotlivé roky řešenı ́projektu,
intenzitu podpory z uznaných nákladů a s tıḿ souvisejıćı ́ celková výše poskytované účelové
podpory, včetně jejıh́o rozdělenı ́ mezi přıj́emce a dalšı ́ účastnıḱy projektu a dalšı ́ závazné
parametry projektu, pokud jsou uvedeny.

2. Dalšı ́ podmıńky poskytnutı ́ podpory a řešenı ́ projektu jsou uvedeny ve Všeobecných
podmínkách (verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

3. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmıńek či Závazných parametrů
řešenı ́ projektu, použijı ́ se přednostně ustanovenı ́ Smlouvy, dále ustanovenı ́ Všeobecných
podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

Článek 4
Specifické podmínky 
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1. Učelem tohoto článku je stanovit dalšı ́ podmıńky, které jsou speci ické pro výše uvedenou
veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.

2. Čl. 3 odst 10 Všeobecných podmínek se nahrazuje tímto zněním:
Pokud nedojde k čerpánı ́celé poskytnuté podpory v průběhu kalendářnıh́o roku, na který byla
podpora poskytnuta, hlavnı ́ přıj́emce vracı ́ nevyčerpanou část podpory zpět poskytovateli na
běžný výdajový účet. Přıj́emce je povinen převést nevyčerpanou část podpory na běžný
výdajový účet poskytovatele č. 3125001/0710 nejpozději do 14 kalendářnıćh dnů poté, co se
dozvı,́ že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejıḿu
vrácenı ́ vyzván. Takto vrácená podpora musı ́ být připsána na běžný výdajový účet
poskytovatele nejpozději do 31. prosince roku, ve kterém byla podpora poskytnuta. Nejvýše
5 % z poskytnuté podpory za daný kalendářnı ́rok je přıj́emce povinen vrátit nejpozději do 15.
února roku následujıćıh́o na účet 19-3125001/0710. Nejvýše 5 % z poskytnuté podpory za
poslednı ́ kalendářnı ́ rok řešenı ́ projektu je přıj́emce povinen vrátit nejpozději do 15. února
roku následujıćıh́o po ukončenı ́řešenı ́projektu na účet 6015-3125001/0710. Přıj́emce je dále
povinen vyúčtovat poskytnutou podporu za celou dobu řešenı ́ projektu a provést inančnı́
vypořádání se státním rozpočtem.

3. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejıćhž výsledků se Smlouva uzavıŕá, se
článek 17 odst. 4 Všeobecných podmıńek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory nenı ́možné
hradit investice.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu převedenıḿ na bankovnı ́účet přıj́emce uvedený
v úvodu této smlouvy, a to jednorázově na přıślušný rok řešenı ́ve výši uvedené v Závazných
parametrech řešení projektu:

5. Nad rámec Všeobecných podmıńek se stanovuje hlavnıḿu přıj́emci povinnost spolupracovat
s poskytovatelem a s Ministerstvem průmyslu a obchodu při vyhodnocenı ́programu, tzn. mj.
poskytovat údaje pro sledování indikátorů uvedených v textu programu.

6. Pro přıj́emce platı ́ povinnost předložit, oproti čl. 13 odst. 1 Všeobecných podmıńek, pouze
jeden implementačnı ́plán na konci řešenı ́projektu jako přıĺohu závěrečné zprávy. Přıj́emci se
umožňuje podat vıće implementačnıćh plánů, pokud dosáhne některého hlavnıh́o výsledku již
v průběhu řešení. Článek 13 odst. 3 Všeobecných podmínek se neuplatní.

Článek 5
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavnı ́přıj́emce obdržı ́po
jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.

2. Hlavnı ́ přıj́emce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jıḿ uvedené údaje, na jejichž
základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvnıḿi stranami a účinnosti zveřejněnıḿ
v registru Smluv.

do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy aa)
u vıćeletých projektů pro druhý a každý následujıćı ́ rok řešenı ́do 60 kalendářnıćh dnů
od začátku příslušného kalendářního roku.

b)
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4. Smluvnı strany prohlasujı, ze si Smlouvu vcetne jejich prıloh precetly, s jejım obsahem
souhlası, a ze byla sepsana na zaklade jejich prave a svobodne vule, proste omylu, a na dukaz
toho připojují své podpisy.

5. Smluvnı strany souhlası se zverejnenım znenı smlouvy ve smyslu zakona c. 340/2015 Sb.,
o zvlastnıch podmınkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanı techto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.

6. Hlavnı prıjemce zaroven svym podpisem vyslovne prohlasuje, ze se seznamil se vsemi pravidly
stanovenými Všeobecnými podmínkami.

Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

V Praze, dne ..............................................................................          xxx
SG Geotechnika a.s.

V ............................................., dne .............................................                                   xxx
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