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--2Smlouva o účasti na řešení projek

„Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů - Ústecký kraj"
(dále j en -Smlouva#)

iizavřená v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění (dálejen „ZPVV"')

Clánekl

Smluvní strany

1. Hlavní příjemce dotace

Název: DEKONTA, a.s.
se sídlem: Dřetovice 109,273 42 Stehelčeves
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 1452190217/0100
Zastoupen: Mgr. Karel Petrželka. MBA„ předseda představenstva
Zapsán: u Městského soudu v Praze. odd. B, vložka 12280

(dále jen ..I-Ilavni příjemce")

2. Další účastník projektu

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze
pracoviště: Fakulta životního prostředí
se sídlem: Kamýcká 129.165 00 Praha - Suchdol
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 500022222/0800
Zastoupena: prof. Ing. Petr Sklenička. CSc.. rektor
(dále jen -Další účastník projektu 13

3. Další účastník projektu
Název: JUROS, s.no.
se sídlem: Doudova 544/11,147 00 Praha 4 - Podolí
IČ: 25423363
DIČ: CZ25423363
Bank. spojení: Komerční banka a.s- pobočka Ústí nad Labem
Č. účtu: 78-4518270257/0100
Zastoupena: Ing. Václav Šuteľa jednatel společnosti
Zapsán: Oddíl C. vložka 158616 u Městského soudu v Praze

(dále jen ..Další účastník projektu 2-)
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4. Další účastník projektu

Název: Výzkumný ústav melioraci a ochrany půdy, v.v.i. Mále VUMOP)
se sídlem: Žabovřeská 250.156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 00027049
DIČ: CZ 00027049
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 24635051/0100
Zastoupena: doc. Ing. Radimem Váchou: Ph.D., ředitelem

(dále jen „Další účastník projektu 3 -)

Další účastník projektu 1. Další účastník projektu 2 a Další účastník projektu 3 společně dále jen
-Další účastníci projektir: nebo také jednotlivě jako „Další účastník piojektď'

Hlavní příjemce a Další Účastilíci projektu společně dále jen „smluvní strany--, nebo také jednotlivě
jako „smluvní strana--

Preambule
Návrh projektu č. SS01020167 s názvem Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů - Ústecký
kraj. podaný Hlavním příjemcem do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného
výzkumu Prostředí pro život. byl přijat k podpoře poskytovatelem. Technologickou agenturou České
republiky (dále jen „Poskytovatel"). V souladu s§9 ZPVV uzavřel Hlavní příjemce
s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. Hlavní příjemce a Další účastníci projektu
uzavírají tuto Smlouvu za účelem spolupráce na projektu definovaném dle Smlouvy a dále se
zavazují ke spolupráci na využití výsledků výzkumu a vývoje z tohoto projektu vyplývajícího v
praxi.

Clánek II

Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran. tedy
Hlavního příjemce a Dalších účastníků projektu, při jejich vzájernné spolupráci na řešení
projektu výzkzimu. vývoje a inovací č. 5501020167 s názvem „Udržitelné způsoby recyklace
čistíľenských kalů - Ustecký kraj" (dále jen ,:Projekt9.

2.2 Předmětem Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude Hlavním příjemcem
poskytnuta část účelových finančních prostředků Dalším účastníkům projektu.

2.3 Předmětem Smlouvy je dále úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran k
hmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a nabytého Dalšími účastníky projektu a dále k
výsledkům Projektu a využití výsledků Projektu.

Clánek III

Podmínky spolupráce stran

3.1 Smluvní strany pľohlašiijí. že se s Projektem včetně návrhu Projektu seznámily. a to před
podpisem Smlouvy.

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha 1 - Zävaznci parametry feýeni Projektit. Závazné
parametry řešení Projektu obsalillji tabulku uznaných nákladů Projektu. která obsahuje jejich
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rnw·Je!l.l na jednotlive roky rdeni Projektu. miru podpory z uznan)°1cb nakladu a s tim 
mi 1c1 celkova vyse po kytovane ucelove podpory, vcetne jejiho rozdeleni mezi Hlavniho 

piije"1u� a Dal"i t'.1ca tniky projektu. edilnou soucasti mlouvj jsou i Vscobecne podminky 
Pt: tha 2) a mlou a o poskytnuti podpory (Priloha 3). Povinno ti Hla niho pfijemce 

... edene" techto dokumentech sc vztahuji i na Daisi t'.1castntky projektu. Ob ahuje-li mlouva 
upraYu odlisnou od Zavaznych parametru reveni Projektu, mlouva o poskyLnuti podpory 
nebo Vseobecnych podminek, pouziji se prednostne ustanoveni Zavaznych parametri1 rcscni 
Projekn1. mlouva o poskytnuti podpor a Vseobecnych podminek. 

3.3 mluvni trany sc zavazuji. ze vyvinou veskere nezbytne usili. aby byl naplnen (1cel. di a 
\") ledck Projektu u edcny "Zavaznych paramctrech feseni Projektu. cdosazeni t'.1celu, cfle a 
\)" kdku Projektu lze odu odnit pouze naplncni okolnosti obecne uznavanych a 
definovanych jako vyssi moc. 

3.-+ mluvni tran1 e zavazuji jednat zpt".tsobem. ktery neohrozuje realizaci Projektu a zajmy 
jednoLlivych smluvnich stran. 

Clanck rv

lozeni projektu - fe�itel a polurc"(itele 

4.1 Osobou. ktera odpovida za feseni Projektu na strane Hlavniho pfijemce je hlavni rcsitel: 
xxxx. Dretovice 109. 273 --+2 
Stehelccves 

4.2 Osobou. ktera odpovida za r-eseni Projektu na lrane Dalsilio ucastnika projektu I je 
odpovedny spoluresitel I: 
xxxx, Kamycka 129, 165 00 Praha • uchdol 

4.3 Osobou. ktera odpo ida za reseni Projektu na strane Dalsiho ucastnika projektu 2 je 
odpovedny spoluresitcl 2: 
xxxx. Masarykova 62/109. 400 01. Listi nad Labem 

4.4 O obou. ktera odpovida za i'eseni Projektu na strane Dalsiho ucastnika projektu 3 je 
odpovedny spoluresitel 3: 
xxxx, Zabovreska 250, 156 27 Praha 5 -Zbraslav 

Resitcl Hlavnfho pnjemcc je odpovedny za cclkovou odbornou urovcn Projektu. Musi byt k 
Hlavnimu prijemci pracovnirn pomeru nebo v pomeru pracovnimu obdobnem. Odpovedny 
spoluresitcl kazdeho Dalsiho ucastnika projektu je odpovedny tomuto Dalsimu ucastnikovi 
projektu za celkovou odbornou urove11 jimi fesene casti Projektu. Odpovedny spolurcsitel 
kazdeho Dalsiho ucasmika projektu musi byt k tomuLo Dalsimu (1castniko i projektu v 
pracovnim pomeru nebo v pomeru pracovnimu pomeru obdobnem. 

Clanek V 

Rizeni Projektu, zpusob zapojeni jcdnotlivycb smluvnicb stran do Projektu 

5. I Hlavni pf-ijemce plni funkci koordinacora Projektu a zajisfoje administrativni polupraci
s Po kytovatclem. 

5.2 Daisi t'.1ca tnfk projcktu e pri provadeni cinnosti die mlouvy zavazuje konat tak, aby umoznil 
Hlavnirnu prijemci plnit jcho zavazk) vyply\'ajici z obecne Lhaznych pra\'nich predpisu CR 
ty·kajicich c ucelove podpor1 Y)'zkurnu a V)Vojc (zejrnena ZPVV) a jirn uzavr·ene mlouvy o 
poskytnutf podpot) s Po ·kyto\. atclem. 
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5.3 Smluvni strany se zavazují. že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve
stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v Projektu.
popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu.

5.4 Každá ze smluvních stran odpovídá za tu část Projektu, kterou fakticky provádí a vykonává.
5.5 Smluvní strany se zavazují k účasti na kontrolních dnech, které se budou konat minimálně

dvakrát ročně. 0 průběhu a výsledku kontrolního dne bude sepsán zápis zapisovatelem,
kterého určí Hlavní příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží kopíi zápisu. Jednotlivá
ustanovení zápisu jsou závazná pro smluvní strany. jakož i pro řešitele a každého
spoluřešitele. V případě rozporu smluvních stran ohledně dalšího postupu při provádění
Projektu rozhoduje Hlavní příjemce.

Clánek VI

Hodnocení Projektu
6.1 Za účelem ověření a zhodnocení postupu spolupráce Dalších účastníků projektu na řešení

Projektu je každý Další účastník projektu povinen předložit Hlavnímu příjemci:
a) průběžné periodické zprávy,
b) průběžné neperiodické zprávy.
c) závěrečnou zpľávä,
d) výkazy Liznaných nákladů Projektu,
e) další zprávy„ pokud tak stanoví Hlavní příjemce.

6.2 Průběžnou periodickou zprávou se rozumí zpráva o postupu řešení části Projektu Dalším
účastníkem projektu. případných odchylkách v obsahu řešení části Projel<lu a zpráva o
dosažených výsledcích za každý rok řešení.

6.3 Průběžné periodické zprávy je Další účastník projektu povinen předkládat Hlavnímu příjemci
vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení daného kalendářního roku řešení
Projektu, přičemž průběžná periodická zpráva musí zahrnovat období daného kalendářního
roku. Hlavní příjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou periodickou zprávu i mimo tuto
pravidelnou roční periodicitu. V takovém případě je Další účastník projektu povinen předložit
průběžnou periodickou zprávu nejpozději do 15 kalendářních dnů od data, kdy si Hlavní
příjemce průběžnou periodickou zprávu vyžádat.

6.4 Průběžnouneperiodíckou zprávou se rozumí zpráva o dosažení dílčích cílů Projektu, tj. zpráva
o jednotlivých výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany či jejich
publikování, či které budou jako vlastnické informace předniěteni komerčního využití.

6.5 Závěrečná zpráva nahrazuje Průběžnou periodickou zprávu za poslední rok řešení Projektu.
6.6 Závěrečná zpráva musí být Dalším účastníkem projektu poskytnuta Hlavnímu příjemci do 15

kalendářních dnů po ukončení řešení části Projektu, a to i v případě předčasného ukončení
Projektu.

6.7 Výkazy způsobilých nákladů Projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání
způsobilých nákladů Dalším účastníkem projektu v souladu se schváleným návrhem Projektu,
touto Smlouvou a Všeobecnými podmínkami (Pfíloha 2).

6.8 Výkazy způsobilých nákladů je Další účastník projektu povinen předkládat dohromady
společně s každou průběžnou ZpráVO* a to v termín€ch stanovených pro odevzdání průběžné
zprávy podíe bodu 6.3 tohoto článku, a společně se závěrečnou zprávou v termíľlü stanovenéin
pro odevzdání závěrečné zprávy podle bodu 6.6 tohoto článkll.

6.9 Dokumenty uvedené v bodě 6.1 tohoto článku je Další účastník projektu povinen poskytovat
Hlavnímu příjemci ve dvojím vyhotovení, přičemž Další účastník projektu je povinen
respektovat pokyny Hlavního příjemce týkající se obsahu. struktury dokumentů a lhůt pro
jejich odevzdání a dále palí předkládat dokumenty v takové vhodné formě. aby mohly být
Hlavním příjemcem nebo Poskytovatelem publikovány.
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Clánek VII
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny se navzájem inforinovat o veškerých změnách týkajících se
Projektu. dále o případné neschopnosti smluvní strany plnit řádně a včas povinnosti
vyplývající ze Smlouvy a o všech významných změnách svého majetkového postavení.
jakými jsou zejména vznik, fůze či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení
základního kapitálu. vstup do likvidace„ úpadek, zahájení insolvenčního řízení, zánik
příslušného oprávnění k činnosti apod.. a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy se o
takové změně dozvěděly. Sniluvní strany jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou stále
způsobilé pro řešení Projektu.

7,2 Kažclá ze smluvních stran se zavazuje podrobit se kontroláni Projektu ze strany Poskytovatele
a dalších kontrolních subjektů a při těchto kontrolách poskytovat odpovídající součinnost. kdy
tyto kontroly budou pouze za účelem kontroly plnění dle této Smlouvy a kontrolující strana je
povinna šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované smluvní strany, 4. nezasahovat do těchto
nad rámec účelu kontroly dle této Smlouvy.

7.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve
stanoveném termínu, včetně finančního vypořádání.

7.4 Další účastník projektu je odpovědný Hlavnímu příjemci za řešení jím prováděné části
Projektu a za hospodaření s přidělenOLL částí účelových finančních prostředků v plném
rozsahu.

7.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje archivovat dokumenty související s Projektem po dobu
nejméně 10 let od ukončení Projektu či po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

C[ánek VIII

Práva a povinnosti smluvních stran ve věcech finančních

8.1 Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené v
ust. § 2 odst. 2 písm. 1) ZPVIT, které Poskytovatel schválil a které jsou zdůvodněné. Uznané
náklady Projektu dle schváleného rozpočtu jsou uvedeny v Příloze 1 - Závazné parametry
řešení Projektu.

8.2 Určenou část dotace převede Hlavní příjemce Dalšímu účastníku projektu po podpisu
Smlouvy a do 20 dnů ode dne doručení části dotace pro příslušný kalendářní rok na účet
Hlavního příjemce na základě Smlouvy o poskytnutí podpory mezi Poskytovatelem a
Hlavním příjemcem.

8.3 Bankovní spojení Dalšího účastníka projektu je uvedeno v čl. I Smlouvy.
8.4 Smluvní strany upraví svůj podíl na dotaci ze strany Poskytovatele. celkových nákladech na

řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude rozhodnutím Poskytovatele
změněna výše čerpané dotace požadované v návrhu Projektu.

8.5 Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou při nákupu veškerého zboží nebo
služeb od třetích osob postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Smluvní strany se zavazují použít jim poskytnutou část dolace v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla). ve znění pozdějších předpisů a ZPVV. vždy do konce příslušného
kalendářního roku výhradně k úhradě prokazatelných. nezbytně nutných nákladů přímo
souvisej icích s plněním cílů a parametrů předmětného Projektu, a to přímou platbou třetím
osobám z bankovního účtu.

8.7 Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech Projektu a o všech účetních případech
vztahuj ících se k Projektu samostatnou účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb.. o
účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. a v ľámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady
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lu-azené z poskytnuté dotace. V rámci této evidence se smluvní strany zavazují vést i evidenci
o užití pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku a na základě ľočního využití tylo
prostředky vyúčtovat. Tuto evídenci uchovávat po dobu 10 let od ukončení řešení Projektu.
Při vedení této účetní evidence je Další účastník projektu 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 způsobem. Stanoví-li tak Hlavní příjemce. je Další účastník projektu předložit
účelnictvi k auditu.

8.8 Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Hlavniinu přüemci nebo dojde-
li k opožděnému poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Hlavnímu příjemci v
důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku
aplikace jiného právního předpisu. Hlavní příjemce neodpovídá Dalšimii ůčastnikovi projel<tii
za škodu. která vznikla Dalšímu účastníkovi projektu jako důsledek této situace.

8.9 Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta. tuto ztrátu nese každá ze Smluvních
stran sama za tu část Projektu. za níž nese odpovědnost.

Clánek IX
Práva k hmotnému majetku

9.1 Vlastníkem hmotného majetku. nutného k řešení části Projektu a pořízeného z poskytnuté
dolace je ta smluvní strana- kteľá se iia řešení dané části Projektu podílí. Pokud došlo k
pořízení hmotného majetku společně více smluvními stranami je předmětný hmotný majetek v
podílovém spoluvlastnictví těchto smluvních sti-an, pMčemž jejich podíl na vlastnictví
limotného majetku se staiioví podle poměru finančních prostřectků vynaložených na poňzení
předmětného hmotného majetku.

9.2 Po dobu realizace Projektu nejsou smluvní strany oprávněny bez souhlasu Poskytovatele s
hmotným majetkem podle odst. 9.1 tohoto článku disponovat ve prospěch třetí osoby,
zejména pak nejsou oprávněny tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout.
půjčit či zapůjčit.

9.3 Hmotný majetek podle odst. 9.1 jsou smluvní strany oprávněny využívat pro řešení Projektu
bezplatiiě.

Cíánek X

Duševní vlastnictví
10.1 Právní vztahy vniiklé 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 o změně zákona č.
527/1990 Sb.„ o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích: 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 ii ochraně
obchodního tajemství. ve znění pozdějších předpisů. zákonem č. 206/2000 Sb o ocllľaně
biotechnologickýcli vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým
odrůdám rostlin a plemenům zvířat. ve znění zM<ona č. 93/1996 Sb,- ve znění pozdějších
předpisů. zákonem č. 441/2003 Sb- o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb,.
o soudech. soudcích. přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákono soudech asoudcíchl. ve znění pozdějších předpisů. (zákon o ochranných známkách).
ve znění pozdějších předpisů a ZPVV.

10.2 Smlouva upravuje pľáva smluvních stran k předmětům průmyslového vlastnictví existující
před uzavřením Smlouvy a stanoví pravidla užití těchto předmětů průmyslového vlastniclví
pro účely realizace Projektit- dále Smlouva upravitje práva na vytvořené předměty



prúmyslo ého , lasmictví, které vzniknou v průběhu trvání Smlouvy a stanou se vlastnictvím
smluvních siran. které je vytvoří.

10.3 Předměrem průmyslového vlastnictví se pro účely Smlouvy rozumí jakýkoli výsledek duševní
činnosü. na jehož základě vznikne nehmotný statek, který je objektivně zachytitelný, který má
fakaickou či potencionální výrobní průmyslovou či vědeckou hodnotu (dále jen .,předmět
prům> slového vlastnictví*). Jedná se zejména o vynálezy, technická řešení chráněná užitným
vzorem. průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy. ochranné známky„
know-how a další výsledky duševní činnosti.

10.4 Předměty průmyslového vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých smluvních stran
před uzavřením Smlouvy a které jsou potřebné pro realizaci Projektu nebo pro užívání jeho
 ýsledků. zůstávají ve vlastnictví příslušné smluvní strany. kteráje do řešení Projektu vložila,
a tato smluvní strana umožní využívání předmětů pľůmyslového vlastnictví jí náležících
ostatním smluvním stranám v rozsahu potřebném pro účely realizace Projektu.

10.5 Smluvní strany se dohodly na toni„ že duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů v rámci
Projektu je majetkem té smluvní strany, jejíž zaměstnanci duševní vlastnictví vytvořili.
Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření dllševního vlastnictví a smluvní strana. která je
majiteleľn takového duševního vlastnictví nese náklady spojené s podáním přihlášek a
vedením příslušných řízení.

10.6 Vznikne-li duševní vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu prokazatelně spoluprací
zaměstnanců několika smluvních stran. je toto duševní vlastnictvi společným majetkem všech
těchto smluvních stran: a to v torn poměru majetkových podílů, v jakém se na vytvoření
duševního vlastnictví podíleli zaměstnanci každé ze smluvních stran. Smluvní strany jsou si
vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a ĽO i zahraničních. Smluvní strany se v
poměru jejich spoluvlastnických podílů podílejí na nákladech spojených s podáním přihlášek a
vedením příslušných řízení.

10.7 Nebude-li jedna ze smluvních stran mít zájem na podání přihlášky, může další smluvní strana
požádat o převedení práva na podání takové přihlášky na sebe. Smluvní stľaity před převodem
projednaji podmínky převedení práva podat přihlášku. Smluvní strany jsou si vzájemně
nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. Smltivní strana„ na kterou je
převedeno právo k podání přihlášky nese náklady spojené s podáním přihlášky a vedením
příslušných řízení.

10.8 Prohlášení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví, např. o vytvoření vynálezu, 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.

10.9 Práva původců budou snlluvníini stranami řešena dle §9 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích návrzích. ve znění pozdějších předpisů nebo dle obdobných předpisů.

10.10 Smluvní strany jsoii oprávněny vyrižívat know-how získané při provádění Projektu a přenést
výsledky tohoto know-how do praxe.

10.11 Pokud práva z předmětu průmyslového vlastnictví, které bude vytvořeno při realizaci
Projektu náleží v souladu s ustanoveními Smlouvy více 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. K
převodu práv z předmětu průmyslového vlastnictví na třetí osobu j e zapotřebí
jednomyslného souhlasu všech spolumajitelů. K převodu podílu některého ze spolumajiteli'z
na jiného spolumajitele se souhlas ostatních nevyžaduje. Na třetí osobu může některý ze
spolumajitelů převést svůj podíl jen v případě. že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě
jednoho měsíce písemnou nabídku převodu. V ostatních otázkách se vzájemné vztahy mezi
spolumajiteli řídí obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictvi
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Článek XI
Zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje uskutečněných v souvislosti s Projektem

11.1 Smluvní strany se dohodly na tom. že informace, dokumentace a výsledky pľáce, předané a
vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. jakož i případných následných smluv, budou
pokládány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně ani využity jinak než pro účel
Smlouvy. Toto ustanovení neplatí ve vztahu k Poskytovateli.

11.2 Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat veškeré informace nut[Lé pro vykonávání
činností podle Smlouvy, informace o činnostech v Projektu a o jejich výsledcích.

11.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které
získá jedna smluvní strana od druhé smluvní strany die odstavce 11.2, a které nejsou obecně
známé, považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace') a smluvní strana. která je
získala je povinna důvěrné in formace uchovat v tajnosti a zajistit dostatečnou ochranu před
přístupem třetích osob k nim, nesmí důvěrné informace sdčlit žádné další osobě, s výjimkou
svých zaměstnanců a jiných osob, které jsou pověřeny činnostmi v rámci Smlouvy a se
kterými dotyčná smluvní strana uzavřela dohodu o zachování mlčenlivosti v obdobném
rozsahu. jako stanoví Smlouva smluvním stranám„ a nesmí důvěrné informace použít za
jiným účelem než k výkonu činností podle Smlouvy. V případě porušení povinnosti uvedeiié
v tomto ustanovení Smlouvy se za každé jednotlivé porušení povínnosti Smlouvy smluvní
stranou sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč splatná na účet dotčené smluvní strany
uvedený v čl. 1 Smlouvy. Porušením oclu·any důvěrných informací není předání informací
Poskytovateli, účetním, daňovým a právním poradcům, auditorům a stejně tak. pokud je
takové zpřístupnění a zveřejnění inľormací požadováno příslušnými pľávníĽ[li předpisy
a/nebo pravomocnými rozhodnutími soudů či jiných orgánů veřejné moci.

11.4 Povinnosti podle odstavce 11.3 platí beze změny po dobu dalších 5 let po skončení účinnosti
Smlouvy. at k němu dojde z jakéhokoliv důvodu.

1 1.5 Zveřejňuje-li kterákoliv ze smluvních stran informace o Projektu nebo o výsledcích Projektu
je povinna důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a
dále tu skittečilost, že výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatele v
rámci účelové podpory výzkumu. vývoje a inovací. Současně je pak povinen uvést, že se
jedná o Projekt řešený ve spolupráci s dalšími smluvními stranami a uvést jejich
identifikační znaky. Zveřejněním nesnií být dotčena nebo ohrožena ochrana výsledků
Projektu. jinak smluvní strana odpovídá ostatním smluvním stranám za způsobenou škodu.

11.6 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu předávání výsledků do Rejstříku
informací o výsledcích (dále jen,JUV-') podle ZPVv:
at) Hlavní příjemce a Další účastník pľojektu se zavazují samostatně předávat údaje o

výsledcích vytvořených při realizaci Projektu do RIV v termínech a ve formě
požadované ZPVV. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

b) Způsob započítávání výsledků a podíl dedikací v rámci Projektu bude stanoven na
základě podílu, jímž Hlavní příjemce a Další účastník projektu přispěli k dosažeľĽÍ
započitatelných výsledků při realizaci Projektu. Pokud se smluvní strany iia výše
uvedeném nedohodnog zavazují se respektovat rozhodnuti, kteľé v této věci vydá
Poskytovatel nebo jiný věcně příslušný rozhodčí orgán.

Článek XII
Odpovědnost za škodu

12.1 Hlavní příjemce odpovídá Poskytovateii za zákonné použití poskytnuté dotace. Další účastník
projektu odpovídá I-Ilavnímu příjemci za škodu způsobenou porušením povinností ze Smlouvy
vyplývajících. a to zejména za:
• nedokončení té Části Projektu. za níž nese dle Smlouvy odpovědiioSI.
• poskytnutí nesprávných. neúplných nebo jinak vadných výsledků svého plnění.

-
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• nerespektování informačních povinností vůči Hlavnímu příjemci a Poskytovateli jakož
i po,innosti vyplývajících z právních předpisů a směrnic EU,

• nesro  nalosti při vedení účetnictví a porušování poviruiostí k archivaci dokladů Projektu,
• neposkytnutí součinnosti v případě. kdy je podle Smlouvy povinen součinnost poskytnout.

Clánek XIII

Doba trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy a smluvní sankce

13.1 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od data ůčinnosti této Smlouvy clo doby ukončení
řešení Projektu.

13.2 Pokud Další účastník projektu použije dotaci poskytnutou na základě Smlouvy v rozporu s
účelem anebo na jiný účel, než iia který mu byla ve smyslu Smlouvy poskytnuta. je Hlavní
příjemce oprávněn od Smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Hlavní příjemce je ľovněž
oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě. kdy se prokáže, že údaje předané Dalším
účastníkem projektu přeci uzavřením Smlouvy. které představovaly podmínky, na jejichž
splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy, jsou nepravdivé.

13.3 Pokud Hlavní př emce odstoupí od Smlouvy dle předchozího odstavce, je Další účastník
projektu povinen Hlavnímu příjemci vrátit veškerou dotaci, která mu byla na základě Smlouvy
poskytnul a to včetně případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s
neoprávněným použitím této dotace, a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany Hlavního příjemce.

13.4 Další účastník projektu je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to jen z důvodů a na základě jeho
písemného odůvodněného pľohlášení o toni, že nemůže splnit své závazky dle Smlouvy. V
takovém případě je povinen vrátit dle pokynu Hlavního příjemce veškerou dosud
nevyčerpanou část dotace, která mu byla na základě Smlouvy poskytnuta, a to do 30 dnů ode
dne, kdy odstoupení od Smlouvy bylo doručeno Hlavnímu příjemci.

13.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné jeho doručením ostatním Smluvním stranám.
13.6 Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektll Dalšího účastníka projektu nebo jejich část, je

Další účastník projektu povinen vi·átit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené
Hlavním př emceni. Nevrátí-li Další účastník projektu neuznané náklady nebo jejich část ve
stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Hlavnímu příjemci smluvní pokutu ve výši 1 promile za
každý den prodlení z nevrácené částky.

13.7 Ustanoveními o smluvní pokutě, ať je o nich hovořeno kdekoli ve Smlouvě, není dotčen nárok
Hlavního příjemce nebo Dalšího účastníka projektu na náhradu škody. Smluvní strany tímto
výslovně vylučují použití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek XIV

Vyšší moc

14.1 Odpovědnosti za porušertí smluvní povinností se smluvní strana zprostí, prokáže-li: že jí ve
splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (dále jen -vyšší moc"). Překážka
vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době. kdy byla smluvní strana s
plněním smluvené povinnosti v prodlení. ani překážka. kterou byla smluvní strana povinna
překonat, j i však povinnosti k náhradě nezprostí.

14,2 Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy. pokud splňují předpoklady uvedené
v předcházejícím odstavci. považují zejména:

14.2.1 přírodní katastrofy. požáry, zemětřesení. sesuvy půdy. povodně, vichřice nebo jiné
atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu; nebo

14.2.2 války. povstání. vzpoury. občanské nepokoje nebo stávky: nebo
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14.2.3 rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci. regulace, omezení, zákazy
nebo jiné zásahy státu. orgánů státní správy nebo samosprávy; nebo

14.2.4 havárie, výbuchy nebo jiná poškození výrobního nebo distribilčního zařízení.
14.3 Smluvní strana. která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všediny známé

skutečnosti, že poruší svoji smluvní povinnost, a lo v důsledku nastalé události vyšší moci, je
povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události další smluvní strany
a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejich následků a k jejich
odstranění.

Článek XV

Závěrečná ustanovení
15.1 Udaje o Projektu podléhají kódu důvěrnosti údajů C. předmět řešení Projektu podléhá

obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů), ale název Pľojektz[ cíle Projektu a U 1!končeného nebo zastaveného Projektu
zhodnocení výsledku řešení Projektu dodané do CEP. jsou upraveny tak. aby byty
zveřejnitelné.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že případné spoty vzniklé při realizaci Smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Pokud by se nepodařilo vyřešit spor dohodou, všechny spory vznikající
ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně
příslušného soudu České republiky.

15.3 Smlouva může zailiknout úplným splněním všech závazků všech smluvních stran, které Z llÍ
vyplývají, odstoupením od Smlouvy podle ustanovení č].XIII. Smlouvy anebo písemnou
dohodou smluvních stran, ve které budou mezi Hlavním příjemcem a Dalšími účastníky
projektu sjednány podmínky ukončení účinnosti Smlouvy. Nedílnou součástí dohody o
ukončení účiimosti Smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byty
na řešení Projektu smluvními stranami vynaloženy.

15.4 Vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to
zejména ZPVV a zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník"). Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle §
1980 občanského zákoníku. Na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 občanského
zákoníku (neúměrné zkrácení). Smluvní strany na sebe berou riziko nebezpečí změny
okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

15.5 Bude-li kterékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem neplatným,
neúčinným. nevymahatelným, nebo takovým, že se k němu nebude přihlížet, bude
neplatným, neúčinným. nevymahatelným„ pouze takové ustanovení, nebo se nebude přihlížet
pouze k takovému ustanovení, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu
anebo z okolnosti. za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu
této Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě,
který bude nezbytný k dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího
tomu. jakého mělo být dosaženo neplatným. neúčinným, nevymaliatelným ustaiiovením.
nebo ustanovením, ke kterému se nepřihlíželo.

15.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). ve znění pozdějších předpisů Sinliivní sti·any beľo u na
vědomí. že tato Smlouva podléhá právní úpravě zákona dle předchozí věty a suveřejněním
plného znění Smlouvy v registru smluv souhlasí. Zveřejnění Smlouvy dle tohoto odstavce
zajistí Další účastník 1.

15.7 Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran- a to
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými
zástupci všech smluvních stran.



15.8 mlouva je vyhoto\cna \' peLi tcjnopi ech s plaLno ti originalu. z nichz Hlavni prijemce. 
Daisi ucastnik. projektu 2 a Dan ucastnik projektu 3 obdrzi jeden tejnopi a Dal'i l'.1castnik 
projektu I obdr1i 2 tejnopisy. 

15.9 edilnou souca ti mlouvy jsou na ledujid prilohy: 
Priloha c. I - Zavaznc parametry re"eni projektu 
Pfiloha C. 2 - v·eob�cne podminky TACR- ulozcno v elektronicke forme u sech ucastnikLI 
Priloha c. 3 - mlouva o poskytnuti podpory 

15.10 Hlavni pfijemce a Dal"i uca tnici projektu timto prohlasuj i. ze i mlourn pred jej fm 
podpi ·em pi·ecetli a ze mlouva odpovida jejich obodnc. vazne a urcite \Lili. pro te omylu. 
Daisi uca tnici projektu ro\'ne2 prohla'uji. ze eznamili e v·emi pravidlj srano\'en5·mi 

·eobccnymi podminkami.

V Praze. dnc o4J 4- · 2.o2.o

Za Hlavniho prijemcc: 

mint� ®

ce 109, 273 ◄2 Stehelceves 
IC: :!5 00 60 96 

Mgr. Karel Petrzclka. MBA 

pred eda pfed ta\en t\·a. DEKO T . a . .

V Praze. dne 

Za Dalsiho uca tnika projektu 2: 

·····-·····-·--------··-------------
lng. Vaclav • utcra 

jednatel polccnosti 

J RO . s.r.o. 

Ing. Vaclav Sutera 
;ednatel spolecnosti 

JUROS, s.r.o. 
Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 
lt:25423363 DIC:CZ25423363 

Praze. dne 
2 O -05- 2020 

L.a Dalsiho ucastnika projektu I: 

CE SKA 
2':MEl'>FL�� �i 
UUl'!UllTA I 
V PRAZE (2)

Provereno pravnrm odd. tzu v Praze

.______ _ __ --f.lt:... 
V Praze. dne 

Za Dal�iho uca tnika projekLU 3: 

- -- �o�: -��:���-i;;;���- --
reditel 

Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pudy. 
V . .  I. 

WZKUMNY (JSTAV MEUORACI 

A OCHRANY PUOY. v.v.1. 
l.lbOlltoska 250 

156 2i Praha 5 - Zbraslav 

0 
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Pr · , IPfOltf��SffifcjRfiW1!
Cfslo projekru: ·ss0102016 7 

Rozhodny den pro uznatelnost nakladi'.1 die teto verze zavaznych parametn'.i: 
Od data zahajenf i'esenf projektu uvcdenem V Zavaznych paramctrech 

zAVAZNE PARAMETRY RESENi PROJEKTU 

1. Nazev projektu V ceskem jazyce

Udrzitelne zpusoby recyklace cistfrenskych kalu -Ostecky kraj

2. Datum zahajeni a ukonceni projektu

1 04/2020 -12/2023

3. Cil projektu

(1) Konstrukce a poloprovoznf overenf technologii stabilizace a hygienizaci a biosuseni, 
navrh metodiky zpracovani kalu na zaklade charakteristik vstupnfho a vystupniho materialu, 
experimentalni provei'eni kvality stabilizatu, produktu biosusenf a komposru. (2) Zpracovanf 
studie proveditelnosti pro zajmove uzemf -Ostecky kraj, ktera bude hodnotit ekonomicke 
prfnosy vyse jmenovanych metod zpracovani V zavislosti na kvalite produkovanych CK. Dale 
bude provedena LCA analyza srovnavajfd vybrane prfstupy finalnfho nakladani s CK s 
ohledem na dopady na zivotnf prosti'edf. V zaveru budou vybrany efektivnf technologie pro 
posouzenf v programu verifikace environmentalnfch technologif (EU ETV). Zfskane 
informace poskytnou podklady pro porovnanf navrhu fesenf a vyuzitelnosti testovanych 
technologif.

4. Resitel -Klicova osoba fesitelskeho tymu

xxxx

Technolog,cka 

agentura 

c;,.skt republiky 

7 60 OC Pro�- 6 F-372, verze I revi7e 200318 
Vefe)liy 

Stranal/11 
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T A Pr*M* 'ppóätředfámfóRNÜST

Císlo projektli: SS01020167Rozliodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:č R Od data zahájení řešení profektu uvedeném v Závazných parametrech

5. Plánované výsledky projektu

Technologicka
agenturo
České republiky

Bmo*c !092/37 100 00 Prc: 0 5
420 23- 611 111
·r:1,1@#Gcrcl WWWICCJCZ

F-372.verze 4, revize 200318
Veřť][lý

..-

Identifikačni číslo Název výstu pu/výsledku
5501020167-Vl Funkční vzorek - Stabilizační jednotka
Popis výstupu/výsledku

Bude sestavena stabilízační jednotka na zpracování čistírenských kalů, která bude
technologicky reflektovat kvalitu a strukturu vstupní matrice, dostupnost vhodných aditivv
Ústeckém kraji a také požadavky na výstupní kvalitu materiálu. Funkční vzorek bude
realizováno jako mobilní zařízení schopné zpracovat alespoň 2m3 vstupního materiálu za
hodinu. Součástí zařízení bude také zařízení pro záchyt a recykJaci amoniaku.

Druh výsledku podle stniktury databáze RIV

Gfunk - Funkční vzorek

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku
SS01020167-V4 Článek v odborném periodiku Jimp
Popis výstupu/výsledku

Výsledky provedených poloprovozních zkoušek budou sumarizovány formou článku
přííatého do odborného periodika s impakt faktorem (např. Journal of Hatardous
Materials).

Druh výsledku podle sb·uktilry databáze RZV

0 - Ostatní výsledky

Identifikačnifčíslo Název výstupu/výsledku
SSO1020167-V12 Rešerše věcných podkladů
Popis výstupu/·výsledku

Na zák]adě předchozích zkušeností VÚMOE v.v, i. s řešením projektu "Mapování podmínek
pro efektivní, bezpečné a environinentáJně příznivé využití čistírenských kalů" budou
vytvořeny relevantní podklady pro zpracování výstupů projektu, zejména se zaměřením na
datovou základnu údajů o čistírnách odpadních vod v ústeckém regionu a údajích o půdách
vhodných pro aplikaci čistírenských katů.

Druh výsledku pod le struktitry databáze RIV

0 - Ostatní výsledky



li

Technologická
agentura
České republiky

p rdóyä,Fp ppólštřwälišmídRŽINSť
Císlo projektli: SS01020167

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Evrapska ·692/37 160 00 Drcřa 6
·420 234 611 ni
Infc@taricz. www·tocrcz

F-372, verze 4,1·evize 200318
Veřejný

Strana 3/1 1

T A

Č R

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-VZ Poloprovozní zařízení - solidifikační lednotka

Popis výstupu/výsledku

Technologický reglement a technologické zařízení v poloprovozním měřítku.

Druh výsledku po[[le struktury databáze R[V

Zpolop - Poloprovoz

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-V3 Ověřená technologie - biosušení

Popis výstupu/výsledku

Technologie biosušení čistírenských kalů bude realizována formou poloprovozních testů na
vybraných lokalitách a její účinnost bude ověřována přímo na lokalitě provozovateli
finálních zpracovatelských zařízení. Na základě těchto zkušeností budou získány dostatečné
podklady o možnostech provozování zařízení in-situ a zároveň budou ověřena ekonomická
data. Ověření technologie proběhne formou certifikace EU ETV.

Di·uh výsledku podle struktury dalabáze RIV

Ztech - Ověřená technologie

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-Vó Studie LCA kompostování

Popis výstupu/výsledku

Cílem projektu ie zpracování komplexních LCA a LCC pro vyhodnocení celkového vlivu
íednotlivých technologií kompostování čistírenských kalůna životní prostředí a ekonomiku
v rámci zájmového území.

Druh výsledku podle struktury databáze R[V

0 - Ostatní výsledky



Technologickd
agenturo
České republiky

Prďélyé ]Ppóľštř@ 8841'ÓRŽIN6f
Císlo projekúl: 5501020167

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Evrooskc 1692·37 60 X Prc•- - 0
..20 234 611 1 1
*'10@'OCT ' I·///,tcn/2

F-372, verze 4,1·evizc 200318
Veřeiný

C...a - r. 1 ' ' 1
1

T A

Č R

Identifikační číslo Název výstupit/výsledku

5501020167-VS Poloprovozní zařízení - kompostování

Popís výstupu/výsledku

Technologie kompostování čistírenských kalů bude konstruována a testována
poloprovozních podmínkách - techno[ogický regieinent a technologické zařízení
poloprovozním měřítku.

Druh výsle[[ku podle struktury databáze RIV

Zpolop - Poloprovoz

>
>

lóentilikační ěisko Název výslupu/výsledku

SS01020167-VB Studie LCA biosušení

Popis výstupu/výsledku

Cílem projektu je zpracování komplexních LCA a LCC pro vyhodnocení celkového vtivu
jednotlivých technologií bíosušení čistírenských kalů na životní prostředí a ekonomiku v
rámci zájmového území.

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

0 - Ostatní výsledky

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-V9 Článek v odborném pei·jodíku Jimp

Popis výstupu/výsledku

Příprava odborných článků a jejich publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem
(např. journal of Hazardous Materials).

Druh výsledlcu podle strukl ury databáze RIV

0 - Ostatní výsledky



A

Technologická
agentura
Ceské re¤ublikv

PróóyéŇI# PPÓŠ]třet#ýöfóRSOST
Císlo projekúl: SS01020167

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Evropska 692/37 00 OC Prchc 6
Lic 234 611 111

Inľc @tac,C Wwwrac,CZ

F-372, verze 4, revize 200318
Veřejný

Sn·ai,25/Il

T
7

ČR

Identfikaení číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-Vll Souhrnná výzkumná zpráva

Popis výs[upu/výsledku

Souhrnná zpráva obsahující komplexní zhodnocení testovaných a ověřovaných technologií
čistírenských kalů tak, aby byly voleny technologie jejich zpracování a minimalizovány
negativní dopady jejich využití zejména na zemědělské půdě, Výstupem podklad
sumarizulící podmínky volby optimálního postupu. To umožní kvalifikované rozhodování
jak provozovatelů čistíren odpadních vod, tak zemědělských subjektů a orgánů veřejné
správy při odpovědném nakládání s těmito odpadními materiál

Druh výsledku podlc struktury databáze RIV

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-V7 Ověřená technologie - kompostování

Popis výstupu/výsledku

Technologie kompostování čistírenských kalů bude ověřená v poloprovozních podmínkách
a bude přesně definován provozní režim a provozní řád tak, aby
bylo možné konstruovat plně provozní zařízení podle požadavků konkrétního
zákazníka.Ověření technologie proběhne formou certifikace EU ETV.

Druh výsledku po[Ile struktury databáze RW

Ztech - Ověřená technologie

Identifikační číslo Název výstupu/výsledku

SS01020167-V10 Studie proveditelnosti

Popis výstupu,/výsledku

Studie proveditelnosti finálního odstranění nebo využití kalů produkovaných na území
Ústeckého kraje na základě výsledku výzkumu a šetření realizované v rámci projektu. Na
základě studie proveditelnosti budou stanoveny další kroky a posouzena realizovatelnost
definovaných přístupů a postupů.
Potenciál úspěšné implementace do praxe je doložen potvrzení zájmu společností Marius
Pedersen a.s. a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Druh výsledku podle struktuľy databáze RIV

0 - Ostatní výsledky
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PróóYSIŤ EPFÓNEř/dp*fóR N'ÖT
Císlo projektu: 5501020167

Rozhodný den pro uznatelnostnákladů dle tétoverzezávazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

6. Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce - [P] DEKONTA, a.s.

Další účast:ník - [D] Ceská zemědělská univerzita v Praze

Další účastník - [D] JUROS, s.r.0.

Technologická
agentura
Česi:ě republiky

Evropskc 692/37 160 00 Prchc č
·«20 234 611111
int@tacicz. N.M.tacrcz

F-372. verze 4, revize 200318
Veřejný

1

Ič Obchodní jméno

25006096 DEKONTA a.s.

Kéd organizační jednotky Organizační lednotka

Právní forma

PDO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
reístřících právnických a fyzici{Ých osob)

Typ organizace

SP - Střední podnik

Ič Obchodní jméno

60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze

Kód ol·ganizačníjednotky Organizačníjednotka

41330 Fakulta životního prostředí

Právní forma

VVS - Veřejná nebo stálmívysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů)

Tylorganizace

VO - Výzkumná organizace

IČ Obchodní jméno

25423363 LUROS, s.r.0.

Kód organizačnijednotky OrganizačníjednoĽka

Právní Forma

P00 - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob)

Typ organlzice

MP - Malý podnik



Technologická
agentilra

A P róÓYČ Ť IPPÓA'třediI*IříóR NörCislo projekťli: SS01020167
Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dte této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Další účastník - [D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Evr©gskc 1092/37 láC 00 Prano ó

·CO 234 611111
F-372, verze 4, revize 200318

Veřejný

T

ČR

Ič Obchodníjméno

00027049 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.í.

Kód organizačníjednotky Organizační jednotka

Právni furma

V'VI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřeíných výzkumných
Institucích]

Tyl) organizace

VO - Výzkumná organizace



T

Č

Prď@YČPA ]Ppóji dFWÓRŽNÖT
Císlo projekťit: SS01020167

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

7. Náklady
(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt

Hlavní příjemce - [P] DEKONTA, a.s.

Technetogická
agentura

Evropska lôv/37 100 OC :raha 6
L 2C 234 611 111

F-372, vene 4, revize 200318
Veře,116

Celkem
Položka / rok 2020 2021 2022 2023 maximální

výše
Náklady projektu 4619 250 7534350 6832350 6836850 25822800
celkem
Výše podpory 3427 953 5638701 5 110 720 5 114520 19 291 894

Maximální intenzita 90 %
podpory projektu

Celkem
Položka / rok 2020 2021 2022 2023 maximální

výše
Osobní náldady 810 000 1 350 000 855000 990 000 4005000
Subdodávky 180000 585000 405000 495 000 1665000
Ostatní přímé náklady 562500 870300 1035000 675000 3 142 800
Nepřímé náklady 810000 1 350000 855000 990000 4005000

Náklady projektu 2362500 4155300 3 150 000 3 150 000 12 817 800
celkem
Výše podpory 1 575 078 2 700 113 2 033 955 2 033 955 8 343 101

Způsob výpočtu Full cost
režijních nákladů



'.

Prďóyě* iFF=tředEWÓRŽ*)5'E
Císlo projektli: SS01020167

Rozhodný den pro uznatelnostnákladů dletétoverze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Další účastník- [DJ Česká zemědělská univerzita v Praze

Další účastník - [D] JUROS, s. r.0.

Technologická
agentüra

E,ropskc 169-2 3-7 101- 00 9.0]ra ó
%20 234 511 ,11

F-3 72, verze 4, revize 2003 i 8

.-

T

Celkem
Položka / rok 2020 2021 2022 2023 maximální

výše
Osobníiiáklady 742500 1212300 1322100 1322100 4599000
Subdodávky 11250 11250 101 250 101 250 225000
Ostatní přímé náklady 175500 220500 279000 283500 958500
Nepřímé náklady 229500 351000 396000 396000 1372500
Náldady projektu 1158750 1795050 2098350 2 102850. 7 155 000
celkem

--

Výše podpory 1042875 1615545 1888515 1892 565 6439500
Způsob výpočtu Flat rate 25%
režijních nákladů

Celkem
Položka / rok 2020 2021 2022 2023 maximální

výše
Osobní náklady 180 DOD 240300 240300 240300 900900
Subdodávky 0 0 0 0 0

Ostatní přímé náklady 468000 623700 623700 623700 2 339 100
Nepřímé náklady 0 0 0 0

Náklady projektu 648000 864000 864000 864 000 3240000
celkem
Výše podpory ' 405000 675043 540250 540000 2 160293
Způsob výpočtu Flatrate 25%
režijních nákladů



R

P rcíÓYČM IPP63]EPW*WÓRŽIVÖT
Cislo prolekťit: SS01020167

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Další účastník- ID] Výzkumný ústav meliorací a ochraíny půdy, v.v. i.

Technologická
agentura
rc,e'I,á--AI'-

Evrcpskc 492·37. :00 00 Prcrc ó
.,20 234 6'1··1

F-372, verze 4, revize 200318
Veřejný

,

T

Celkem
Položka / rok 2020 2021 2022 2023 maximální

výše
Osobní náklady 324000 540000 540000 5400001 1944000
Subdodávky 0 0 0 0

Ostatní přímé náklady 36000 36000 36000 36000 144000
Nepřímé náklady 90000 144 000 144000 144000 522000
Náklady projektu 450000 720000 720000 720000 2610000
celkem
Výše podpory 405000 648000 648000 648000 2349000
Způsob výpočtu Flat rate 25%
režijních nákladů



T A PrďóYEVŤ]Přéäťř ÓPŠ#111%9RŽIN'51Císio projekťü: SS01020167
Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

C R Od data zahäjení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

8. Další závazné parametry projektu

Technolog[cká
agentuü

Evľopskc 1092;37 60 OC Pranc 6
•42( 239 611 lil

F-372, verze 4. revikc 2003 la
Veřejný

Strana 1 1/1 1



Všeobecné podmínky

Část A - Základní ustanovení

tlänek 1
Obecnä ustanovenf

1. Všeobecné podmínky jsou závazné a vymahatelné vůči smluvním stranám Smlouvy o poskytnutí
podpory na řešení programového projektu {dále jen ,Smlouva').

2. Všeobecné podmínky jsou rovněž závazné a vymahatelné v případě Rozhodnutí o poskytnutí
.... V. V. .

podpory, pokud ve prospěch příjemce bylo vydáno, přičemž v tomto případě se pouzi]1 plimerene.

3. Ustanovení specifických podmínek Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí podpory může stanovit v
souladu s podmínkami veřejné soutěže nebo podmínkami projektu veřejné zakázky ustanovení
odchylná od všeobecných podmínek.

4. Smlouva o poskytnutí podpory a Všeobecné podmínky obsahují veškerá práva a povinnosti
příjemce. Metodické a procesní aspekty jejich provedení jsou uvedeny ve vnitřních předpisech
poskytovatele, které jsou dostupné na jeho webových stránkách.

Článek 2
Vymezenípojmá

1. Pro účely Smlouvy se rozumí:

a) „Dalším účastníkem" právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo
organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu
je vymezena v návrhu projektu as níž hlavní příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení
projektu, přičemž se jedná o toho uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu
k poskytovateli,

b) „Dobou řešení" doba ode dne zahájení řešení projektu příjemcem do dne ukončení řešení
projekt:u příjemcem, přičemž řešení projektu se považuje za ukončené rovněž v případě
předčasného zastavení řešení projektu v souvislosti s ukončením platnosti Smlouvy
o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory,

c) „Důvěrnou informací" informace, kterou lze považovat ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za obchodní tajemství či kterou jedna ze smluvních
stran označí jako důvěrnou informaci, nebo jakákoliv informace, jejíž prozrazení jednou
smluvní stranou může být pro druhou smluvní stranu nevýhodné, není-li všeobecně veřejně
známa nebo nebyla smluvní stranou označena za nedůvěrnou,
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dj „Hlavním příjemcem" ten příjemce, který vstupuje s poslortovatelem do smluvního vztahu
a odpovídá za plnění veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na
základě Smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to jak
povinností hlavního příjemce, tak dalšího účastníka,

el „Implementačním plánem" hlavním příjemcem předkládaný plán implementace
dosažených výsledků,

fj „ISVaVaL Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací neboli informační
systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů
o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, jehož obsah, postup
při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády
č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaVaI,

g) „Kontrolním procesem" proces stanovený v čl. 19 Všeobecných podmínek, prováděný
zejména za účelem hodnocení plnční cílů projektu, kontroly financování projektu,
zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany,

h) „Nařízením" Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie za slučitelné s vnitřním trhem,

i) „Podnikem" každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní
formu ve smyslu přílohy č. 1 Nařízení, přičemž tato příloha a článek lI odst. 2 a 24 Nařízení
vymezují jednotlivé velíkosti podniku na velký, střední, malý podnik a mikropodnik,

0 „Podporou' účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté poskytovatelem
formou dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže nebo veřejné zakázkyve výzkumu,
vyvoJi a inovacích a na základě Smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí
podpory,

k) „Poskytovatelem" Technologická agentura České republiky CI'A ČR),
1) „Pravidly poskytnutí podpory" souhrn práv a povinností stanovených smlouvou

o poskytnutí podpory či rozhodnutím o poskytnutí podpory, všeobecnými podmínkami,
příslušným programem a zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy
(národními i evropskými), zejména ZPW, rozpočtovými pravidlyapravidly veřejné podpory,

mJ „Pravidly veřejné podpory" souhrn práva povinností stanovených článkem 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie, a pro účely výzkumu, vývoje a inovací zejména Rámcem
a Nařízením,

n) „Programem" program ve smyslu § 2 odst. 2 písm. 0 ZPW,

oJ „Projektem" projektve smyslu § 2 odst 2 písm. g) ZPVV,

pj „Předmětem duševního vlastnictví" majetek nehmotné povahy, kterým jsou díla chráněná
podle práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a předměty průmyslově
právní ochrany, tj. technická řešení (patenty, užitné vzory, případně topografie
polovodičových výrobků), předměty průmyslového výtvarnictví a designu (průmyslové
vzory), označení výrobků a služeb (ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení,
obchodní firma) a dále především obchodní tajemství a know-how (psané i nepsané výrobní,
obchodní a jiné zkušenosti),
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ci] „Příjemcem" uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem
rozhodnuto, přičemž rozhodným dnem jeden doručení tohoto rozhodnutí, a kterému pokud
se stanoví práva a povinnosti, stanoví se tak společně hlavnímu příjemci a dalším účastníkům,

r) „Rámcem" Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoie a inovací (2014/C
198/01),

s) „Rozpočtovými pravidly" zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů {rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

t) „Řešitelem" fyzická osoba odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu,

u) „Smlouvou o účasti na řešení projektu" smlouva uzavřená mezi hlavním příjemcem
a dalšími účastníky v souladu s § 2 odst. 2 písm. h} ZPW,

v) „Uznanými náklady" náklady ve smyslu § 2 odst, 2 písm. I) ZPVV,
'... . "w) „Veřejnosprávníkontrolou" kontrola prováděna u prilemcu verejné finanční podpory nebo

u uchazečů o veřejnou finanční podporu poslgtovatelem jako kontrolním orgánem ve
smyslu § 3 odst. l písm. al zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

x) „Veřejnou podporou" podpora ve smyslu článku 107 odst 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie,

y] „Veřejnou soutěží" veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podIe Hlavy V ZPW,

z) „Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích" zakázka na služby v aplikovaném
výzkumu, vývoji nebo inovacích podle § 2 odst. 2, písm. e} ZPVV,

aa) „Výsledek projektu" výsledekve smyslu § 2 odst 2 písm. i) ZPVV,
bb) „Výzkumnou organizací" organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu článku. 2 odst

83 Nařízení,

ccj "Závaznými parametry řešení projektu" příloha Smlouvy o poskytnutí podpory, která je
schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 ZPVV, a která obsahuje označení hlavního
příjemce a dalších účastníků, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké
hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení
projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, a fejichž součástí je tabulka uznaných
nákladů projektu,

dcl) „ZPVV" zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovacO,

ee) "ZZVZ'zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
fO „Způsobilými náklady" náklady ve smyslu § 2 odst 2 písm. k) ZPW.
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Část B - Práva a povinnosti smluvních stran, důsledky jejich porušení
a ukončení Smlouvy

Článek 3
Poskytnutípodpory

1. Poskytovatel poskytuje hlavnímu příjemci podporu na základě Smlouvy a za podmínek v ní
uvedených včetně podpory určené dalším účastníkům.

2. Poskytovatel se zavazuje po provedení veřejné soutěže či veřejné zakázky poskytnout podporu na
řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu způsobem uvedeným ve
specifických podmínkách Smlouvy.

3, Předpokladem pro poskytnutí podpory je, že

a) nedojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu
k regulaci čerpání státního rozpočtu a

b) nebylo rozhodnuto o pozastavení poskytování podpory.

4. Dojde-li k regulaci čerpání státního rozpočtu, poslgtovatel v závislosti na povaze a rozsahu
takového opatření

a) oznámípísemně hlavnímu příjemci, že příslušnou částpodpory neposkytne ve stanovenélhůtě
a je-li tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta,

b) navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo
0 smlouvu vypoví.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout podporu ve lhůtě dle specifických podmínek
W.Smlouvy, pokud má pochybnosti o splnění veškerých povinností hlavního prgemce, přičemž k

ověření je zapotřebí využít kontrolní proces. Lhůta se prodlouží o tu dobu, co byl prováděn
kontrolní proces.

6. Povinnosti hlavního příjemce se považují pro účely poskytnutí podpory za splněné, pokud na
základě ukončených nebo probíhajících kontrolních procesů poskytovatel ve lhůtě pro poskytnutí
podpory

a) písemně hlavnímu příjemci neoznámí zahájení kontrolního procesu,
b) písemně hlavního příjemce nevyzve k dodatečnému splnění všech jeho závazků,
c) neodešle hlavnímu příjemci výpověď nebo odstoupení od Smlouvynebo
d) nepodá podnět k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně k místně příslušnému

finančnímu úřadu nebo nepodá v souvislosti s domnělým trestným činem spáchaným
v souvislosti s řešením projektu trestní oznámení na věcně a místně příslušný orgán činný
v trestním řízení.
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7. Poskytovatel poskytuje podporu

a) veřejné vysoké škole a veřejné výzkumné instituci převodem z bankovního účtu poskytovatele
na bankovní účet u České národní banky uvedený ve smlouvě,

b) ostatním fyzickým a právnickým osobám převodem z bankovního účtu poskytovatele na
bankovní účet uvedený ve smlouvě a

c) organizačním složkám státu nebo organizačním jednotkám ministerstvapřevodem prostředků
státního rozpočtu pomocí rozpočtového opatření.

8. Příslušná část podpory se považuje za poskytnutou dnem, kdy jsou finanční prostředky takto
určené uvolněny z bankovního účtu poskytovatele, nebo schválením rozpočtového opatření
Ministerstvem financí České republiky.

9. Veškeré činnosti, na které je podpora poskytována musí směřovat k dosažení cílů projektu, neboli
k naplnění účelu podpory, tj. příjemce svou činností vytvoří předpoklady k tomu, aby těchto cílů
bylo dosaženo.

10. Pokud nedojde k čerpání celé poskytnuté podpory v průběhu řešení projektu, hlavní přífemce je
povinen vrátit nevyčerpanou část podpory na účet poskytovatele. Příjemce je povinen převést
nevyčerpanou část podpory na výdajový účet poskytovatele nejpozději do 14 kalendářních dnů
poté, co se dozví, že tuto částz jakéhokoliv důvodu nevyužije v průběhu řešeníprojektu, nebo poté,
co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván. Nevyčerpanou část podpory je příjemce povinen
vrátit nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, v němž bylo ukončeno řešení projektu na
výdajový účet poskytovatele č. 3125001/0710. Nejvýše 5 % nevyčerpané částí podpory z podpory
poskytnuté v posledním kalendářním roce je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15. února
následujícího kalendářního roku po ukončení řešení projektu, a to na účet cizích prostředků
č, 6015-3125001/0710. Do 15. února roku následujícího po ukončení řešení projektu je příjemce
povinen rovněž provést finanční vypořádání se státním rozpočtem.

1. Hlavní příjemce je povinen

Článek 4
Povinnosti hlavníhopříjemce

a) čerpat a využívat podporu v souladu s pravidly poskytnutí podpory a Závaznými parametry
řešení projektu, zejména využívat podporu na uznané náklady v souladu s částí E a postupovat
v souladu s§8 odst. 4 ZPVV podle ZZVZ,

b) uhradit část podpory využité dalším účastníkem v rozporu s pravidly poskytnutí podpory a
Závaznými parametry řešení projektu, spočívající zejména v nevyužití podpory dalším
účastníkem na uznané nákladyv souladu s částí E a nepostupování v souladus§8 odst 4 ZPVV
podle ZZVZ,
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c) dosáhnout do ukončení řešení projektu všech výsledků deklarovaných v Závazných
parametrech řešení projektu,

d) převést ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků příslušnou část podpory
podle Závazných parametrů řešení projektu ve lhůtách stanovených ve smlouvě o účasti na
řešení projektu,

e) vrátit poskytovateli na jeho běžný výdajový účet část podpory, kterou nevyužije, a to v souladu
s čl. 3 odst. 10,

fj vést v účetnictví oddělenou účetní evidenci uznaných nákladů a poskytnuté podpory projektu,
financovaných z prostředků určených k řešení projektu pro každý jednotlivý projekt, a v
případě daňové evidence oddělenou evidenci příjmů a nákladů projektu,

g) zaplatit smluvní pokutu stanovenou podle čl. 5 odst 3,
h) s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývojia inovacích předložit společně se závěrečnou

zprávou smlouvu o využití výsledků uzavřenou s uživatelem výsledků anebo řádné
odůvodnění (čestné prohlášení o využití výsledků), zejména pokud příjemce bude jediným
uživatelem výsledku projektu,

i) poskytovat výsledky podle pravidel stanovených v čl. 15,
j) bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele protokolárně předat poskytovateli výsledek

veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. Hlavní příjemce 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 informovatposkytovatele o veškerých změnách, týkajících se jeho osoby nebo dalšího
účastníka, o změnách veškerých skutečností uvedených 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 IS VaVaI, a o tom, že jeho osoba či
další účastník přestal splňovat podmínky způsobilosti, které nastaly v době ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy, přičemž informování je možné provést rovnou žádostí o změnu dle čl. 21,

c) při prezentaci informací o řešeném projektu s podporou TA ČR či o jeho výsledcích v
hromadných sdělovacích prostředcích či jiným způsobem, informovat přiměřeným způsobem
o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR, a to na všech propagačních
materiálech i ve všech typech médií, které se kprojektu či jeho výsledkům a výstupům vztahují

d) předkládat úplné zprávy a další relevantní informace v souladu se Smlouvou a
příslušnými kontrolními procesy, které se týkají jak řešení projektu tak plnění
implementačního plánu,

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

- . .V. ' .vypořádání uváděné v závěrečné zprávě odpovídají skutecne vysi vracene nevyčerpané části
podpory,

0 poskytovat veškerou součinnost, jinou než uvedenou v písm. e), v souvislosti s průběhem
kontrolních procesů dle čl. 19, poskytovat na žádost poskytovatele jakékoliv informace týkající
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se průběhu řešení projektu, jeho výsledků, a průběhu realizace implementačního plánu
a poskytovat poskytovateli veškeré potřebné informace za účelem zveřejňování v IS VaVal,
a to vše ve lhůtách stanovených jednotlivými kontrolními procesy, zákonných lhůtách, nebo
lhůtách uvedených v žádostech poskytovatele,

g) zajistit součinnost v souvislosti s kontrolními procesy u dalšího účastníka,
h] prokázat na výzvu poskytovatele, že splňuje povinnosti stanovené pravidly poskytnutí

podpory, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě,
i) poskytovat veškerou součinnost a předkládat požadované informace a dokumenty ve

stanovených lhůtách
j} v souladu s čl. 9 vyčíslit a odvést poskytovateli veškeré příjmy z projektů a nezamezovat jejich

získávání.
k) mít před podpisem Smlouvyuzavřenou písemnou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi

jejími povinnými náležitostmi podle čI. 6, pokud se na řešení projektu podílí více příjemců,

3. Hlavní příjemce je zároveň povinen zajistit, aby další účastník rovněž dodržoval výše uvedené
povínnosti, popř. aby poskytl veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností
hlavním příjemcem.

4. Hlavní příjemce je povinen zveřejňovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účetní závěrku v
příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 3 04/2013 0 veřejných rejstřících, a to po celou dobu
řešení projektu, pokud má tuto povinnost uvedenými zákony stanovenou. Plnění této povinností le
povinen zajistit i u dalšího účastníka řešení projektu,

5. Pokud je hlavnímu příjemci stanovena povinnost písemného doručování poskytovateli v dané
lhůtě, a v případě, že nevyužije elektronické podání (informační systém datových schránek nebo e-
mailová zpráva se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@tacr.cz), je povinen
doručit příslušný dokument nejpozději do konce úředních hodin podatelny TA ČR v poslední den
lhůty. Úřední hodiny podatelny TA ČR jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

6. Příjemce je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolních
procesech bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, a
o příjemcem přijatých opatřeních informovat poskytovatele, přičemž si poskytovatel vyhrazuje
právo prověřit u příjemce plnění uložených opatření k nápravě.

Článek š
Důsledky porušenípodminekposkytnutípodpory

1. Vpřípadě jakéhokoliv porušení povinností hlavním příjemcem je poskytovatel oprávněn pozastavit
poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.
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2. Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 1 se považuje za porušení
rozpočtové kázně a má za následek podání podnětu kzahájení 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 % takto nevrácené podpory,
c) podle písm. c) pokud mělo vliv na nedosažení cíle projektu se odvádí 100% poskytnuté

podpory určené k dosažení toho výsledku, kterého nebylo dosaženo,
cl) podle písm. d) se odvádí 5 % příslušné části podpory nepřevedené dalšímu účastníku,
e) podle písm. e) se odvádí 100 % takto nevrácené příslušné části podpory a její části vrácené

v dalším kalendářním roce po ukončení řešení projektu nad rámec povolených procentuálních
limitů dle ČI. 3 odst 10,

0 podle písm. 0 se odvádí 100 % veškeré dosud poskytnuté podpory,
g) podle písm. g) se odvádí 100 % částky odpovídající stanovené smluvní pokutě,
h} podle písm. h) se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory,
i} podle písm. i) se odvádí 100 % celkové podpory,
D podle písm. D se odvádí 100 % celkové podpory.

3. Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 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) povinnostuhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé
porušení

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

cl) 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,

0 podle písm. 0 povínnost uhraditsmluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,-za každé takové jednotlivé
porušeni

g) podle písm. g) povinnostuhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,-za každé takové jednotlivé
porušení,

h] podle písm. h] povinnostuhradit smluvnípokutuve výši 10.000 Kč,-za každé takové jednotlivé
porušení,

i] podle písm. 0 povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,-za každé takové jednotlivé
porušenL

D podle písm. ji povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,

k) podle písm. k) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,-za každý započatý měsíc,
kdy není povinnostsplněna.
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4. Porušení některé z povinností dalšímúčastníkem má za následekuplatnění příslušných ustanovení
podle tohoto článku vůči hlavnímu pilemci, vcetne ustanovení o porušení rozpočtové kázně.

5. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných ustanovení podle tohoto
článku.

6. Hlavní příjemce bere na vědomí, že pokud soustavně porušuje své povinnosti, a to j povinnosti
stanovené příjemcj po ukončení řešení projektu, zejména podávání zpráv o implementací, nebo
porušení vyhodnotí poskytovatel jako závažné, je poskytovatel oprávněn vyloučit návrhy projektů
podané hlavním příjemcem {ať již se bude hlásit do veřejné soutěže v roli uchazeče či dalšího
účastníka) do veřejných soutěží nebo nabídky podané do veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a
inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo hlavnímu příjemci toto porušení prokázáno, nebo kdy
ho písemně uznal. Pokud takto poruší povinnost další účastník, vyloučení projektů se bude
uplatňovat v budoucnu vůči tomuto subjektu a odst 4 se nepoužije.

7. Tímto článkem není dotčen nárok poslgtovatele 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 pravidel poskytnutí podpory,

8. jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výša
odpovídající maximální výši podpory pro projekt na celou dobu řešení stanoveného ve Smlouvě.

9. Pokud hlavní příjemce předpokládá, že nebude schopen splnit některou z výše uvedených
povinností, je oprávněn nejpozději do lhůty jejího splnění podat žádost o změnu projektu v souladu
s čl. 21, anebo doručit poskytovateli písemné vyjádření o nemožnosti jejího splnění v důsledku vyšší
moci nebo domnělého porušení povinností poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvat
na dodržení této povinností ve stanovené lhůtě anebo stanovit dodatečnou lhůtu pro její splnění na
základě vyhodnocení žádosti nebo vyjádření podle předchozí věty. Poskytovatel je oprávněn v
případě souhlasu se změnou stanovit hlavnimu pnjemci povlnnost vrátit příslušnou část podpory
[např. na základě žádosti o redukci předpokládaných výsledků).

10. Žádost nebo vyjádření podle předchozího odstavce podané později staví lhůtu pro počítání
smluvních pokut podle dnů, týdnů či měsíců, nebo stanovenou lhůtu k nápravě.

11. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešeníprojektu předešlypředčasnému
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 le pravděpodobně poruší, nebo přestal splňovat
podmínky způsobilosti podle § 18 odst. 2 ZPW. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo k jednání
s dalšími účastníky o pokračování v řešení projektu, pokud své povínnosti porušuje nebo
pravděpodobně poruší hlavní příjemce, nebo přestal splňovat podmínky způsobilosti podle § 18
odst 2 ZPVE Tímto odstavcem nejsou dotčeny povinnosti hlavního příjem ce nést následky
porušení povínností podle tohoto článku.
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12. Pokud hlavní příjemce porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně
poskytovatel k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně příjemci oznámit zahájení některého
kontrolního procesu za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého
porušení rozpočtové kázně zpravidla provede veřejnosprávní kontrolu. V případě zahájení
veřejnosprávníkontrolyvýzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatřeník nápravě. Tímto odstavcem
nejsou dotčeny povinnosti na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně, smluvních pokut a
náhrady škody.

tlänek 6
Smlouva o účasti na řeýeníprojektu

1. Smlouva o účasti na řešení projektu slouží jako nástroj hlavního příjemce k zajištění dodržování
výše uvedených povinností i dalšími účastníky.

2. Smlouva o účasti na řešení projektu musí být písemná a jejím obsahem je zejména

a) návrh či způsob rozdělení práv k výsledkům, který respektuje zákaz nepřímé veřejné podpory
dle Rámce, tj. při stanovení spoluvlastnického poměru se úměrně přihlíží k poměru nákladů
jednotlivých příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé veřejné podpoře,

b) úprava, řízení a kontrola vnesených a během řešení projektu pořízených čí vytvořených práv,
která jsou nezbytná pro řešení projektu,

c) závazek k dodržování povinností podle článku 4 i dalšími účastníky popř. k provádění veškeré
potřebné součinnosti za účelem dodržení těchto povinností hlavním příjemcem, včetně
odpovědnosti hlavního příjemce za porušení rozpočtové kázně dalším účastníkem,

cl) závazek hlavního příjemce k převodu příslušné části podpory ze svého bankovního účtu na
bankovní účty dalších účastníků včetně stanovení lhůty k tomuto převodu a

e) závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení
projektu včetně íeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení,

0 závazek spolupráce na implementačním plánu k výsledkům řešení a předkládání zpráv o
implementaci

3. Smlouva o účasti na řešeníprojektu může býtpředmětem hodnocenivrámci některého kontrolního
procesu. Poskytovatel stanoví v příslušném opatření k nápravě, aby hlavní příjemce zajistil změnu
Smlouvy o účasti na řešení projektu, pokud ta bude v rozporu s pravidlyposkytnutí podpory anebo
se schváleným návrhem projektu.
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aänek 7
Výpověď

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že

a) hlavní příjemce či další účastník přestal splňovat podmínky způsobilosti podle § 18 odst 2
ZPV'V, 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 přüemcem 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 hlavní
příjemce o těchto skutečnostech nevěděla vědět nemohl,

c) je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku
skutečností hlavním příjemcem nezaviněných,

d) dojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu
kregulacj čerpání státního rozpočtu nebo

e) se plnění povinností hlavního příjemce vyplývajících ze Smlouvy stane jinak nemožným
a povinnost plnit zanikne, a tato nem ožnost nebyla způsobena porušením jeho povinnosti
přičemž toto plnění povinností není nemožným, lze-lí je uskutečnit za ztížených podmínek
nebo až po sjednaném termínu plnění.

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, předkládání zpráv o
implementaci apod.).

3. Výpověď nabývá účínnosti dnem doručení písemné a odůvodněné výpovědi hlavnímu příjemci.

Článek 8
Odstoupení

1. Poskytovatel od Smlouvy odstoupí v případě, že

a) hlavní příjemce anebo další účastník se dopustil jednání (včetně nečinností 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) hlavní příjemce uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo jiné skutečnosti ve
veřejné soutěži nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, při uzavření smlouvy
nebo na základě informačních povinností během řešení projektu a po jeho ukončení s úmyslem
získat podporu nebo jinou výhodu,
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c} hlavní příjemce porušil některou z povinností podle článku 4, přičemž pokud poskytovatel
hlavního příjemce vyzval k nápravě, odstoupí od Smlouvy až po marném uplynutí stanovené
lhůty k nápravě,

d) hlavní příjemce porušil opakovaně 3x některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro
jejich plnění, ale jejich plnění je podmíněno jinými skutečnostmi,

e) hlavní příjemce anebo 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 vdůsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud příjemce
o těchto skutečnostech věděl nebo vědět měl (v pochybnostech se použije obdobné ustanovení
o výpovědú,

gl je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům a naplnění cílů
projektu v důsledku skutečností hlavním příjemcem zaviněných (zejména v případě, kdy
průběh řešeníprojektu hrubě nekoresponduje s návrhem projektu, vpochybnostech se použije
obdobné ustanovení o výpovědi) nebo

h) u příjemce byly na základě provedení některého z kontrolních procesů závažné finanční
nesrovnalosti nebo podvod.

2. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy porušení povinností hlavním
příjemcem bylo způsobeno výlučně nedodržením povínností poslgrtovatele.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o odstoupení
hlavnímu příjemci.

4. Odstoupením od Smlouvy nastávají jeho účinky uvedené v § 2004 a 2005 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,

Ciänek 9
Příjmy zprojektä

1. Příjmyz projektů jsou jakékoliv příjmy příjemce v souvislosti s řešením projektu s výjimkou veřejné
zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, lcteré by za jiných okolnostíneměl, as 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 příjemce zbavit
tak, že příslušnou částku odpovídající takovému příjmu z projektu odvede poskytovateli.

2. Mezi příjmy z projektů ize zahrnout zejména
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a) úroky z příslušné části finančních prostředků z poskytnuté podpory po tu dobu, co je uložena
na účtu příjemce,

b) jakékoliv komerční využití či jiné zpeněžení majetku pořízeného z podpory, který již nelze
využít k samotnému řešení projektu a

cJ sankce dodavatelům, včetně těch neuplatněných, při pořizování zboží či služeb za účelem
řešení projektu popř. jiná náhradní plnění (např. slevy za pozdní dodání).

3. Příjemce 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. Pokud
příslušná banka příjemce úroky neposkytuje, musí příjemce prokázat, že je tato skutečnost součástí
běžně nabízeného produkt:u i ostatním klientům a nejedná se o ad hoc účelovou dohodu mezi
příjemcem a bankou.

4. Přehled příjmů z projektů popř. uvedení důvodů jejich neexistence za dobu řešení projektu uvede
hlavní příjemce do závěrečné zprávy a odvede je poskytovateli nejpozději do 15. února roku
následujícího po skončení projektu na příjmový účet 19-3125001/0710. Kalkulace nemusí přesně
odpovídat realitě, pokud by příjemce musel vynaložit takové úsilí, které by bylo nepřiměřeně
časově a administrativně nákladné v poměru ke zjištěnému výsledku. Příjemce nicméněv takových
případech podle předchozí věty zvolí alespoň takovou jednoduchou metodu výpočtu, která se
realitě blíží s tím, že hlavním smyslem takové úpravy je povinnost příjemce zbavit se této výhody,
jak je uvedena v odst. 1.

5. Za období pro odvod těchto příjmů z projektů se považuje doba řešení projektu a doba 3 let po
ukončení řešení.

6. Pokud dojde kpříjmům, 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 příjemce.

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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Část C - Poskytování informací, mlčenlivost a předkládání zpráv

ädnek 10
Poskytování informacía mlčenlivost

1. Poskytovatel zajistí předávání relevantních informací do IS VaVaI v souladu s hlavou VII ZPV'V
a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací. Za tímto účelem si od příjemce die potřeby takové informace vyžádá, pokud je již
neobdržel na základě jiných skutečností.

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 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.

3. Smluvní strany zajistí mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a pokud byly na základě Smlouvy
postoupeny třetí straně, zajistí, aby tyto třetí strany zachovávaly mlčenlivosto těchto informacích,
které jim byly poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům, k nimž jim byly předány.

4. Předchozí odstavec se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy
a výsledky byl nebo íe spolufinancován z prostředků poskytovatele.

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 příjemcem nebo s jeho souhlasem.

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.

7. Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny,

aj 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.
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Clänek 11
Předkládánízpráv

1. Hlavní příiemce předkládá v průběhu řešení projektu a po jeho skončení v uvedených termínech
tyto zprávy:

a) průběžnou zprávu o postupu řešení projektu za každý rok řešeni a to do 30.1. následujícího
roku,

b) mimořádnou zprávu na základě písemné žádosti poskytovatele, zeíména v případě jeho
podezření porušování výše uvedených povinností příjemcem, a to do termínu stanoveného v
požadavku poskytovatele na její podání

c) závěrečnou zprávu o řešení projektu spolu s implementačním plánem, a to do 30 kalendářních
dnů ode dne ukončení řešení projektu,

d) zprávu o implementaci výsledků, a to do 31. července následujícího roku po ukončení
sledovaného tříletého období implementace.

2. Závěrečná zpráva nahrazuje průběžnou zprávu za poslední rok či poslední etapu řešení projektu.

3. Pokud ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacfch vychází termín ukončení etapy ve lhůtě
kratší než 3 měsíce po začátku řešení projektu anebo 3 mčsíce před termínem ukončení řešení
projektu, povinnost předložit tuto zprávu je splněna až předložením následující průběžné nebo
závěrečné zprávy. U veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích s dobou řešení kratší 13
měsíců (včetně) hlavní příjemce předkládá pouze závěrečnou zprávu. Tímto odstavcem není
dotčena povinnostpředložit v termínu dle odstavce 1 finanční část zprávy.

4. Zpráva se považuje za předloženou, pokud byla řádně podána prostřednictvím Informačního
systému poskytovatele a bylo doručeno potvrzení elektronického podání zprávy vygenerované z
informačního systému a obsahuje veškeré povinné náležitosti a jsou k ní přiloženy další nezbytné
dokumenty, zejména je kprůběžné (pokud býti má] nebo závěrečné zprávě přiložen implementační
plán.

5. Metodický postup vypracování a předkládání zpráv a dalších podkladů příjemcem jsou stanoveny
v příslušném vnitřním předpisu poskytovatele.

Část D - Vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků

Článek 12
Vlastnictvímajemu

1. Vlastníky majetku potřebného k řešení projektu jsou ve smyslu § 15 ZPW hlavní příjemce a další
účastníci, kteří si uvedený majetek pořídili nebo ho přt řešení projektu vytvořili.
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2, Je-li příjemcem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, je vlastníkem
takového majetku Česká republika.

3. Je-li příjemcem organizační složka územního samosprávného celku, je vlastníkem takového
majetku územní samosprávný celek

Článek13
Implementačníplún výsledkůprojektu a Smlouva o využitívýsledků

1. Implementační plán výsledků projektu s výjimkou plnění veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a
inovacích předkládá příjemce společně se závěrečnou zprávou jako její přílohu, popř. 1 společně s
průběžnou zprávou jako její přílohu, pokud bylo výsledku dosaženo během řešení projektu.
Implementační plán výsledků projektu je podáván za jednotlivé výsledky nebo pro určité skupiny
výsledků, které spolu logicky souvisí a jejichž implementace bude probíhat společně. Pokud tuto
podmínku splňují všechny výsledky projektu, je možné podat jeden plán za všechny výsledky
projektu. Do implementačního plánu musí být zahrnuty i ty výsledky, kterými se příjemce nehodlá
dále komerčně ani výzkumně zabývat. Plán musí zahrnovat zejména všechny nároky na práva k
výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu, a další povinné náležitosti uvedené v
aplikaci Informačního systému poskytovatele pro předkládání zpráv.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat plnění implementačního plánu výsledků po celou dobu
jeho platnosti, min. však po dobu 3 let od dosažení výsledku, bylo-li výsledku dosaženo v průběhu
řešení projektu, nejpozději však do 3 let po ukončení řešení projektu, a to zejména na základě
příjemcem předkládaných zpráv o implementaci.

3. Zprávy o implementaci a Finální zprávu o Implementací příjemce předkládá k výsledkům
zahrnutým do daného Implementačního plánu. Výsledky zahrnuté ve Zprávě o implementaci by
měly navazovat na předcházející implementační plán. Před podáním Zprávy o implementaci však
bude umožněno upravit skupiny vykazovaných výsledků (vždy však pouze v rámci
implementačních plánů podaných ve stejném roce). Podobné nutné změny bude možné provést i
před podáním Finální zprávy o implementací.

4. Smlouva o využití výsledků může býtuzavřena buď mezi účastníky, pokud není další uživatel, nebo,
pokud existuje další uživatel, je součástítéto smlouvy rovněž uživatel, případně pokud jsou již jiným
způsobem vyřešena práva kvýsledkům, je možné uzavřít smlouvu pouze mezi vlastníkem výsledku
a jeho uživatelem. Pokud existuje jeden vlastník výsledku, který bude výsledek užívat sám,
nahrazuje Smlouvu o využití výsledků čestným prohlášením o využití výsledků.

5. Smlouva o využití výsledků obsahuje zejména

a) název a identifikační údaje projektu,
b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
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c) úprava vlastníci*h a užívacích právk výsledkům podle § 16 ZPW,
d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od

ukončení řešení projektu,
e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,
fj sankce za porušení smlouvy a
g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

6. Smlouva o využití výsledků musí být uzavřena v souladu s podmínkami Smlouvy.

7. Poskytovatel sl vyhrazuje právo kontroly obsahu Smlouvy o využití výsledků a kontrolu její
úplnosti.

Clänek 14
Prúva k výsledkúm projektu a jejich ochrana

1. Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji
a inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalšfm účastníkům. Každému z těchto subjektů patří
příslušná částvýsledku podle Smlouvy o účastí na řešení projektu za předpokladu, že toto rozdělení
respektuje zákaz nepřímé státnf podpory dle Rámce (srov. např. kapitola 2.2 Rámce).

2. Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který nelze chránit podle zákonů
upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nabo obdobné tvůrčí činností, je vlastníkem
výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití výsledků je možné pouze s předchozím
písemným souhlasem poskytovatele.

3. Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který lze chránit podle zákonů
upravujídch ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činností, potom hlavní
příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich
právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Hlavní příjemce má
nárokna úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů
projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný
písemný souhlas poskytovatele.

4. Hlavní příjemce ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu 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. Záruky působí i ve vztahu k dalším účastníkům.

5. Hlavní příjemce může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva,
pokud jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, pokud o svém záměru zveřejnění v
dostatečném předstihu informoval další účastníky, a zároveň dodržel povinná pravidla publicity
stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. c).
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Článek 15
Využití a poskytovánívýsledků

1. Podrobnosti využití výsledků projektu budou stanoveny v implementačním plánu výsledků
projektu a ve smlouvě o využití výsledků.

2. Při poskytování výsledků projektu je příjemce povinen dodržet ustanovení § 16 ZPW.

3. Příjemce je oprávněn poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu,
vývoji a inovacích, třetím osobám tak, abynedošlo k porušení pravidel veřejné podpory a knepřímé
podpoře.

Část E - Náklady, hodnocení a kontroly

Článek 16
Uznané náklady projektu

1. Všechnyfinančníprostředky poskytnuté poslgrtovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu
a vývoje mají charakter účelově určených finančních prostředků.

2. Uznané nákladymusí být

a) vynaloženy vsouladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s řešením projektu,
b) způsobilýrni náklady,
c] prokazatelně zaplaceny příjemcem (prosincové náklady musí být uhrazeny do dne podání

průběžné zprávy, nejpozději však v lednu následujícího roku),
d) doloženy průkaznými doklady (z dokladů musí býtzřejmé, že bylysplněny všechny podmínky

uznatelnosti dle č]. 16 a 17),
e) přiměřené (musi odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a
0 vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace nákladů/výdajů při

respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro řešení
projektul a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu],

přičemž splnění těchto podmínek seprokazujev rámci hodnotících a kontrolních procesů popř. na
žádost poskytovatele.

3. Za uznaný náklad se nepovažuje poskytnuté plnění mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky či
dalšími účastníky navzájem. Za uznaný náklad se nepovažují rovněž náklady se zdanitelným
plněním mezi dnem, ve kterém nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmční na společníka,
a mezi dnem, ve kterém dojde ke schválení takové změny, ledaže příjemce požádal včas o souhlas s
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přechodem práv a povinností při přeměně podle § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech ao změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a pozdní schválení bylo
zapříčiněno výhradně z důvodů na straně poskytovatele.

4. Pokud dojdek nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení
projektu v Závazných parametrech řešení projektu, bude na náklady na řešení projektu vzniklé
mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady vzniklé po nabytí účinnosti Smlouvy.

5. Na každýnákladse pohlíží tak, jako by byl financován z poskytnuté podpory a neveřelného zdroje
v poměru podle intenzity poskytnuté podpory daného účastníka na celou dobu řešení projektu.

6. V případě, že ze Závazných parametrů řešení projektu vyplývá závazek dosažení dvou a více
výsledků v rámci řešení projektu, pro účely Smlouvy se považuje výše poskytnuté podpory
potřebná k dosažení každého jednotlivého výsledku podpora vypočtená podle vzorce, kde hodnota
výsledku je rovna hodnotě bodů tohoto výsledku vynásobeného podílem celkové podpory ku
celkovým bodům všech deklarovaných výsledků. Pokud příjemce v návrhu projektu, případně ve
zprávách překládaných poskytovateli rozděluje náklady k jednotlivým výsledkům, stanoví
poskytovatel hodnotuvýsledkúna základě těchto údajů.

7. 0 všech nákladech projektu je příjemce povinen vést oddělenou účetní evidend v souladu se
zákonem č, 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v případě daňové evidence vede
oddělenou evidenci příjmů a výdajů projektu.

8. V případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty a má nárok na odpočet daně dle zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znšni nelze tuto daň z přidané hodnoty
považovat za uznaný náklad.

9. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, musí prokazatelně přispět k
naplnění cíle projektu a jeho výsledků, dále musí být přiřazeny ke konkrétní činnosti v rámci

projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum nebo na
experimentální vývoj, a na vyžádání poskytovatele doloženy.

10. Sníží-li se výše uznaných nákladú, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování
stanovené intenzity podpory.

11. V případě, že příjemce pořizuje pro účely řešení projektu hmotný či nehmotný majetek nebo služby
azároveň nelze aplikovatvýí imku podle § 8 odst. 4 ZPVV (specifikace v návrhu projektu), je povinen
postupovat podle příslušných ustanovení ZZVZ, vždy bez ohledu na intenzitu či výši poskytnuté
podpory.

Technologická
agentura
České republiky

Evropsko 1692/57. 160 00 Praha ó
•420 234 611 111
flil.Litatľ cz. ww*tncicz

F-211, Verze 6
Veřejný

Strana 19/25

1

1



r-

Čjänek 17
Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů apodmínkyjejich uznatelnosti

1. Veškeré jednotlivé typové náklacty neuvedené v tomto článku se považují za nezpůsobilé
a nemohou být tudíž ani uznané.

2. Způsobilé náklady se vykazují v těchto položkách:

aj osobní náklady,
b) investice,
c) náklady na subdodávky,
d) ostatní přímé náklady a
e) nepřímé náklady.

3. Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zvýšené o další náklady, které za zaměstnance hradí
zaměstnavatel, tj. povinné pojíštěni část nákladů na sociální pojištění a část nákladů na všeobecné
zdravotní pojištění. Dále sem patří náklady na povínnosti zaměstnavatele vyplývající z platných
vnitřních předpisů (FKSP, příspěvek na penzijní, životní pojištění, sociální fond apodJ. Odměny dle
§ 134 a 134·a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nebo obdobných předpisů mohou být
vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a
podílí se na řešení předmětného projektu (tj. prokazatelně pracují na projektu částí svého úvazku).
Náklady na tyto odměny jsou uznatelné jen pokud jsou řádně zdůvodněné, a to do výše maximálně
dvou měsíčních plat:ů zaprád na projektu dle platného mzdového/platového výměru nebo
smlouvy o mzdě při zohlednění výše úvazku na projektu a počtu měsíců odpracovaných na
projektu v daném kalendářním roce,

Technologická
agentura
České reptibilky

Mzdy nebo platy, odměny z dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce musí
odpovídat schválenému mzdovému, platovému výměru, dohodě o pracovní
činnosti/provedení práce a případněinternímu předpisu příjemce.

V případě náhrad jsou způsobilými náklady veškeré náhrady dle zákoníku práce (a to u
pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu).

Osobě samostatně výdělečně činné jakožto samostatnému příjemci náleží odměna za činnost
při řešení návrhu projektu, pokud odpovídá hodinové sazbě zaměstnanců s obdobnou
kvalifikací či zkušeností (je v místě a čase obvyklá).

Mezi osobní náklady dále spadají stipendia uvedená v § 91 odst. 2 písm. cj zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), resp.
jeho poměrnou část, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na
výzkumnou činnost v rámci projektu.
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4. Investice zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který lze
odepisovat podle zákona o dani z příjmu. Za způsobilé náklady na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku potřebného pro řešení projektu je považována pouze ta část
pořizovací ceny investice, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání projekt:u, a době
využívání majetku pro potřeby řešení projektu vypočtené pomocí zavedených účetních postupů.
Při odepisování Ize použít účetní nebo daňové odpisy. V případě, že budou využity účetní odpisy,
délka odepisování nesmí být kratší než doba stanovená u daňových odpisů a výše ročních odpisů
nesmí být vyšší než výše odpisů stanovená dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

5. Náklady na subdodávky představují náklady na služby výzkumné povahy. Dodavatelem
subdodávek nesmí být člen řešitelskéhotýmu nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, s příjemcem. 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 ZZVZ
omezit věcně v zadávacích podmínkách.

6. Ostatní přímé náklady zahrnují

aj náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou deklarovaným výsledkem projektu
(zejména související poplatky, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na
ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu,

b) další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál,
služby a drobný hmotný a nehmotnýmajetek,

c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení
projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt,

d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce
období a podnu skutečného Užití tohoto majetku pro řešení
projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředkůa není zahrnut do kategorie investice
tohoto projektu,pokud nejsou odpisy hmotného majetku součástí nepřímých nákladů. Podíl
odpisů na projekt je možné počítat jak z účetních odpisů, tak z odpisů dle zákona o daních z
příjmů, přičemž účetní odpisy nesmí být vyšší, než odpisy dle zákona o daních z příjmů,

e) cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební cesty
účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu (náklady na pracovní pobyty, konferenční
poplatky, a cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce], přičemž musí být
prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, anebo pracovní cesta je již deklarována ve
schváleném návrhu projektu. Náhrady za využití soukromého vozidla jsou uznatelné pouze do
výše nákladů na přiměřený způsob hromadné dopravy v uvedené době.

Náklady doložené pouze interními účetními doklady (vnitrofakturami) nejsou uznanými náklady
projektu. Náklady na materiál účtované na základě interního dokladu (výdejky ze skladu) lze
považovat za uznané náklady pouze při doložení interní směrnice na oceňování zásob a faktur za
nákup daného materiálu z předchozího období.
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7. 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, náklady
na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných
kategoriích. Nepřímé náklady lze vykazovat

a) metodou ,fulícosť, kdy organizace má již existující systém rozdělování nepřímých nákladů na
lednotlivá střediska, útvary, profekty apod., a to ve formě vnitřního předpisu, na jehož základě
přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému projektu, takto vykázané nepřímé náklady musí
být podloženy kalkulací, výstupy z účetnictví, patřičnými účetními doklady a výše nepřímých
nákladů není limitována, nebo

b) metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „fiatrate", do
výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů
příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice, kdy takto vykázané nepřímé náklady
se nemusí dokládat patříčiiými účetními doklady dokládá se však celková výše nepřímých
nákladů organizace a jejich rozdělení na střediska/projekty/úseky apod.

Článek 18
Přesun a změna uznanýchnúkladúprojektuapodpory

1. Uznané náklady as tím související výše podporyposkytnuté na řešeníprojektu na celou dobu řešení
projektu mohou být změněny v průběhu řešení maximálně 0 50 % výše uznanýcli nákladů nebo
výše podpory zveřejných prostředků uvedených ve Smlouvě, jak o nich poskytovatel rozhodl přj
vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

2. SME-07 Změnová řízení projektů stanoví postup smluvních stran v případě žádosti hlavního
příjemce o změnu ohledně přesunu nebo změny uznaných nákladů projekt:u a výše podpory.

Čiánek 19
Kontroly

1. Poskytovatel v rámci kontroly řešení projektu ve smyslu § 13 ZPVV provádí tyto druhykontrol:

a] veřejnosprávní kontrolu na místě
b) kontrolu plnění cílů projektu,
cj průběžnou kontrolu řešení projektu formou předkládání zpráv,
d] závěrečnou kontrolu formou závěrečného oponentního řízení.

2. Poskytovatel ie oprávněn provádět kdykoliv veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, postupempodle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád], a v minimálním rozsahu stanoveném § 13 ZPW. Poskytovatel postupuje podle těchto předpisů
a podle směrnice SME-22 Veřejnosprávní finanční kontrola.
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3. Poskytovatel provádí kontrolu plnění cílů projektu pravidelně formou kontroly průběžné a
závěrečné zprávy nebo formou monitorovací kontroly nejméně jednou během řešení dvou a
víceletých projektů. Monitorovací kontrola je zahájena Oznámením o konání monitorovací
kontroly, ve kterém je stanovena i forma jeho provedení. Monitorovací kontrola může být
provedena na místě (tedy v prostorách příjemce, ve kterých jsou prováděny výzkumné a vývojové
čínnosti], nebo v sídle poskytovatele.

4. Průběžnou kontrolu řešení projektu formou předkládání zpráv upravuje ČL 11.

5. Poskytovatel provádí závěrečnou kontrolu projektu za účelem zhodnocení dosažení cflů projektu,
dosažených výsledků, a jejich vztahu k cílům projektu, formou závěrečného oponentního řízení po
ukončení řešení projektu. Závěrečné oponentní řízení je zahájeno Oznámením o konání
závěrečného oponentního řízení, ve kterém je stanovena i forma jeho provedení. Závěrečné
oponentní řízení může být provedeno na místě (tedy v prostorách příjemce, ve kterých jsou
prováděny výzkumné a vývojové činnosti), nebo v sídle poskytovatele za účasti zástupců příjemce
nebo hromadně pro více projektů.

6. Podrobnosti o průběhu kontrolních procesů Jsou upraveny vnitřními předpisy poskytovatele.

7. Hlavní příjemce je povinen umožnit poskytovateli či íím pověřeným osobám provádět komplexní
kontrolu podle tohoto článku a zpřístupnit svou účetní evidenci související přímo či nepřímo
s projektem podle ustanovení § 8 odst. 1 ZPVV, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do
deseti let od ukončení účinnosti této Smlouvy, a poskytnout mu při ní potřebnou součinnost Tímto
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České
republiky.

8. Pokud si tak poskytovatel vyžádá, předloží hlavní příjemce při kontrole výše uvedené doklady i za
dalšího účastníka, které si od nějv dostatečném předstihu obstará.

ČÁST F - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20
Spoly smluvních stran

1. Spory smluvních stran, vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány
příslušným orgánem, resp. soudem.
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ČIänek 21
Změny smlouvy

1. Smlouva, včetně jejích přüoh, může být na základě žádosti hlavního příjemce doplňována,
upravována a měněna pouze písemnými, po sobě číslovanými dodatky ke Smlouvě, podepsanými
smluvními stranami, jedná-li se o skutečnosti, které jsou uvedeny přímo ve Smlouvě.

2. Závazné parametry mohou být měněny na základě žádostí hlavního příjemce a oznámení o
souhlasu poskytovatele. Oznámení o souhlasu poskytovatele má za následek vygenerování nové
verze závazných parametrů v informačním systému.

3, Žádost o změnu se podává prostřednicťvím změnového formuláře v Informačním systému
poskytovatele a zasláním potvrzení podání prostřednictvím datové schránky. Pokud dochází
k jakýmkoliv změnám v návrhu proíektu, které nejsou zároveň Závaznými parametry řešení
projektu, příjemce o nich informuje poskytovatele až v následující průběžné či závěrečné zprávě a
nepodává o nich oznámení či žádost o změnu. Součástí informace o takové změně je i doba, kdy
nastala, a odůvodnění.

4. Předchozí odstavec dopadá i na případy, kdy dojde ke vzniku výsledkú, které nejsou uvedeny jako
deklarované v Závazných parametrech řešeníprojektu, nicméně vznikají během řešení projektu za
účelem dosažení těchto deklarovaných výsledků.

5. Podrobný proces schvalování žádosti upravuje vnitřní předpis poskytovatele.

Článek 22
UkončeníplatnostiSmlouvy

1. Platnost Smlouvy je ukončena po 3 letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se smluvní
strany nedohodnou na jejím prodloužení.

2. Platnost Smlouvy je ukončena rovněž výpovědí nebo odstoupením.

3. Doba platnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových
pravidel, které není delší než 180 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu. Doba
platnosti Smlouvy však nezahrnuje dobu řešení proíektu, která předchází podpisu obou smluvních
stran. Článek 16 odst. 4 není zněním tohoto odstavce dotčen.

4. Povinnost dle čl. 4 odst 2 písm. e) platí po dobu 3 let od dosažení výsledků i po ukončení trvání
smlouvy.
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5. Povinnost dle čl. 4 odst. 2 písm. g] platí po dobu 10 let od dosažení výsledků ipo ukončení trvání
smlouvy.
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SMLOUVA 

Cfslo smlouvy: 2020SS01020167 

Smlouva o poskytnuti podpory 

Smluvnf strany: 

k

Ceska republika - Technologica agentura Ceske republiky 
se sf diem: Evropska 1692/37, 160 00 Praha 6 
IC: 72050365 
zastoupena: xxxx
bankovnr spojenf: Ceska narodni banka, Na Pttkope 28, Praha 1 
bMny vydajovy ucet: 000-3125001/0710 

(dale jen .. poskytovatel") na strane jedne, 

a 

DEKONTA, a.s. 
POO - Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku (zakon t. 304/2013 Sb., o vefejnych 
rejstfidch pravnickych a fyzickycb osob) - Akciova spolecnost 
se sfdlem: 109/, 27342 Dfetovice 
zapsana v Mestsky soud v Praze B U280 
IC: 25006096 
zastoupena: xxxx
bankovnI spojenI: Komercni banka 
cfslo uctu: 1452190217 /0100 

(dale jen .,hlavnf pffjemce") na strane druhe 

uzavfely ni!e uvedeneho dne, mesfce a roku tuto 

Smlouvu o poskytnuti podpory 
(dale jen HSmlouva'1 

Preambule 

Hlavnfm pnjemcem podany navrh projektu c. SS01020167 s nazvem Udrfitelne zpl1soby recyklace 

cistfrenskych kalu - Ostecky kraj byl poskytovatelem prijat do 1. verejne soutefe vyhla�ene 
poskytovatelem v nasledujfc(m programu: Program aplikovaneho vyzkumu, experimentaJn(ho vyvoje 
a inovad v oblasti fivotnfho prostredf - Prosttedf pro fivot a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. 
Poskytovatel vydal rozhodnutf o vysledku verejne soutMe v souladu s tfmto ustanovenJm talc. fe 
navrh projektu bude podporen (dale jen Hschvaleny navrh projektu"). V souladu s § 9 ZPVV se na 
zaklade rozhodnutf o vysleddch verejne soutefe uzavfra tato Smlouva. Ve�kere pojmy poufite ve 
Smlouve jsou definovany ve V�eobecnych podmf nkach. 

F--052-TA0, verze 6, revize 200318 
Vel'ejny 

Strana 1 / 4 
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Článek 1
Předmět Smlouvy

SMLOUVA
Číslo smlouvy: 2020SS01020167

1. Předmětem Smlouvy je závazek posl<ytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční podporu
formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu
a současně závazek hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly
poskytnutí podpory a přilohou Závazné parametry řešení projektu.

2. Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených v příloze Závazné
parametry řešení projektu,

Článek 2
Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů

1. Maximální výše podpory Činí 19 291 894 Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě devadesát jedna
tisíc osm set devadesát čtyři korun českých), což je 74,71 % z maximální výše uznaných
náldadů.

2. Maximální výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši 25 822 800 Kč (slovy: dvacet
pět milionů osm set dvacet dva tisíc osm set korun českých)·

3. Maximální možná intenzita podporyna celý projekt je 90 % uznaných nákladů projektu.

Článek 3
Související dokumenty

1. Nedünou součástí Smlouvy je příloha Závazné parametry řešení projektu, která je
schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahuje označení
hlavního příjemce adalších účastníků, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké
hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení
projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, a jejíž součástí je tabulka uznaných
nákladů projektu.

2. Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných
podmínkách (verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

3. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametrů
řešení projektu, použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dále ustanovení Všeobecných
podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

Článek4
Specifické podmínky

1. Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou
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veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.
2. Článek 2 Všeobecných podmínek „Vymezení pojmů" se doplňuje o tento pojem:

„Aplikačním garantem' se rozumí organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba),
která projektu napomáhá orientovat výzkumná a / nebo vývojová řešení na jejich praktické
využití.

3. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se
článek 17 odst. 4 Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné
hradit investice.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu převedením na bankovní účet příjemce uvedený
v úvodu této smlouvy, a to jednorázově na příslušný rok řešení ve výši uvedené v Závazných
parametrech řešení projektu:

a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a
b) u víceletých projektů pro druhý a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnů

od začátku příslušného kalendářního roku.
5. Nad rámec Všeobecných podmínek se staniovuje příjemci povinnost zajistit od aplikačního

garanta součinnost zejm. v oblastech spolupráce na řešení projektu, na implementaci
výsledků / výstupů projektu do praxe, ošetření problematiky ochrany práv duševního
vlastnictví, problematiky řešení sporů a další Příjemce je dále povinen předkládat vyjádření
externího aplikačního garanta k případným žádostem o změnu projektu, jedná-li se o změnu
týkající se hlavních výstupů projektu, a dále předkládat vyjádření externího aplikačního
garanta k průběhu spolupráce a řešení projektu jako přílohu průběžných zpráv a závěrečné
zprávy z řešení projektu. Nesplnění některé z povinností dle tohoto odstavce má za následek
vznik povinnosti uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
Uhrazením smluvní pokuty nezanikají povinnosti příjemce dle tohoto odstavce.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavní příjemce obdrží po
jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.

2. Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž
základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé,

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v registru Smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejich přüoh přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

5, Smluvní strany souhlasí se zveřejněním znění smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.

6. Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi pravidly
stanovenými Všeobecnými podmínkami.
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Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

V Praze, dne

DEKONTA, a.s.

,dne

SMLOUVA
Číslo smlouvy: 2020SS01020167

Petr Konvalinka
Předseda TA ČR

Mgn Karel Petrželka, MBA
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