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SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
 
 
 

Univerzita Karlova 
zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha – Staré Město 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
zastoupená: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 94-61023011/0710 

 
dále jako „příjemce“ 
 
a 
 
Státní zdravotní ústav 
příspěvková organizace 
se sídlem Šrobárova 49/48, Vinohrady (Praha 10), 100 00 Praha 
IČ: 75010330, DIČ: CZ75010330 
zastoupený: MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 1730101/0710 

 
dále jako „další účastník“ 
 
a 
 
Idealab, s.r.o. 
zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 147771 
se sídlem Závěrka 768/11, Břevnov, 169 00 Praha 
IČ: 28522672, DIČ: CZ28522672 
zastoupený: PhDr. Radkem Váňou PhD., jednatelem 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 
číslo účtu: 2600097714/2010 

 
dále jako „další účastník“ 
 
a 
 
Asociace pro vodu ČR z.s. 
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soud v Brně, spisová značka L 2869 
se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
IČ: 44994397, DIČ: CZ44994397 
zastoupená: doc. Ing. Davidem Stránským, PhD., předsedou výboru 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 
číslo účtu: 2400906230/2010 
 

 
dále jako „další účastník“ 
 
 
společně pak jako „smluvní strany“. 
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Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o účasti na řešení projektu na základě příjemcem podaného 
projektu č. TL03000252 s názvem Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné 
vody, který byl v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu inovačního potenciálu společenských 
věd, humanitních věd a umění ÉTA schválen, kdy poskytovatelem podpory je Česká republika - 
Technologická agentura České republiky (dále také jako „Poskytovatel“). 
 
Účelem této Smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, zajistit naplnění všech 
cílů projektu a ochránit majetkový zájem Univerzity Karlovy, která je příjemcem projektu a má závazky 
vůči poskytovateli.  
 
Smluvní strany sjednávají, že veškerá ujednání obsažená v této Smlouvě musí být vykládána a 
naplňována takovým způsobem, aby byly naplněny cíle projektu nebo závazky, které má Univerzita 
Karlova, jako příjemce vůči poskytovateli. 

 
 

Čl. I.  
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude příjemcem poskytnuta část 

účelových finančních prostředků dalším účastníkům. Předmětem této smlouvy je dále úprava 
vzájemných práv a povinností smluvních stran k hmotnému majetku nutnému k řešení projektu a 
dále k výsledkům projektu a využití výsledků projektu. 
 

2. Obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran a jejich závazek k níže uvedeným 
činnostem během řešení projektu a v období následujícím. 
 
 

Čl. II. 
Řešení Projektu 

 
1. Další účastníci projektu se touto smlouvou zavazují příjemci, že v rámci spolupráce na řešení 

projektu budou provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně 
určené v Příloze č. 1 (Závazné parametry řešení projektu), která je nedílnou součástí této 
smlouvy, směřující k realizaci projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci 
projektu (dále jen „řešení části projektu“). 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že příjemce odpovídá poskytovateli za plnění povinností 
vyplývajících z pravidel veřejné soutěže a z pravidel poskytnutí podpory tak, jak jsou definovány 
v Příloze č. 2 (Všeobecné podmínky). Další účastníci jsou povinni poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost k tomu, aby příjemce mohl plnit výše uvedené povinnosti vůči poskytovateli. 
 

3. Příjemce a další účastníci se podílí na činnostech v rámci řešení projektu v souladu se 
schváleným návrhem projektu. Každý si bude počínat tak, aby deklarovaných výsledků a cílů bylo 
dosaženo. 
 

4. Příjemce a další účastníci i další účastníci navzájem jsou povinni si poskytovat součinnost při 
plnění závazných parametrů řešení projektu (Příloha 1), jestliže tato součinnost vyplývá ze 
závazných parametrů řešení projektu a je k realizaci činností dalšího účastníka nezbytná. 
 
 

Čl. III. 
Řízení projektu 

 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že z důvodu kontroly realizace projektu zajistí účast svých 

řešitelů projektu na pravidelných kontrolních setkáních řešitele a dalších řešitelů projektu 
jednotlivých smluvních stran, která bude zajišťovat řešitel projektu. Výsledky kontrolních jednání o 
realizaci projektu budou zaznamenány v zápisech z jednání řešitele a dalších řešitelů projektu. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat závěry a úkoly vytyčené v zápisech setkání řešitele a 
dalších řešitelů projektu. Další řešitel dalšího účastníka se zavazuje zajistit dodržování pokynů 
řešitele projektu, pokud jsou pokyny v souladu s touto smlouvou a vedou k naplnění jejího účelu.  
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2. Smluvní strany jsou povinny se pravidelně informovat o průběhu řešení projektu a neprodleně o 

všech skutečnostech, které jsou pro řešení projektu podstatné. Za podstatné skutečnosti se pro 
účely tohoto odstavce považují skutečnosti, kterými nejsou běžné (každodenní) činnosti, o 
kterých ostatní smluvní strany s ohledem na povahu řešení projektu předpokládají, že jej 
příslušná smluvní strana provádí.  
 

3. Podstatnými skutečnostmi se rozumí také komunikace s poskytovatelem zejména o 
předpokládaných kontrolách či hodnocení řešení projektu. Smluvní strany jsou povinny vzájemně 
si písemně oznamovat veškeré změny týkající se jejich osob (členů řešitelského týmu, 
statutárních orgánů), zejména o tom, že některá smluvní strana přestala splňovat nebo změnila 
předpoklady pro splnění podmínek kvalifikace, dále změny veškerých skutečností uvedených ve 
schváleném návrhu projektu a jakékoliv další změny a skutečnosti, které by mohly mít vliv na 
řešení a cíle projektu nebo změnu údajů zveřejňovaných v Informačním systému výzkumu, 
vývoje a inovací.  
 

4. Příjemce následně zašle poskytovateli podle charakteru takové změny oznámení o změně nebo 
žádost o změnu v souladu s příslušnými pravidly pro změnová řízení. Smluvní strany se v tomto 
období navzájem informují obdobně jako během veřejné soutěže. 
 

5. Veškeré informace podle tohoto článku budou směřovány řešiteli projektu na jeho kontaktní údaje 
a v případě písemných dokumentů budou tyto zasílány doporučeně poštou na výše uvedené 
adresy smluvních stran. 
 

6. Jakákoliv komunikace mezi smluvními stranami probíhá dle potřeby telefonicky či e-mailem s 
výjimkou těch dokumentů, z jejichž povahy vyplývá, že je nutná jejich písemná forma. Pro případ 
telefonické či e-mailové komunikace jsou uvedeny tyto kontaktní osoby: 
 
Řešitel projektu:  
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., milan.scasny@czp.cuni.cz, tel. +420220199477 
 
Další řešitel dalšího účastníka (Státní zdravotní ústav): 
MUDr. František Kožíšek, CSc., water@szu.cz, tel. 267082302 
 
Další řešitel dalšího účastníka (Idealab, s.r.o.): 
PhDr. Radek Váňa, Ph.D., radek@idealab.cz, tel. +420777572476 
 
Další řešitel dalšího účastníka (Asociace pro vodu ČR z.s.): 
Mgr. Jiří Paul, MBA., Jiri.Paul@vakberoun.cz, tel. +420602674837 

 
 
 

Čl. IV. 
Finanční podmínky 

 
1. Příjemce převede ze svého bankovního účtu dalšímu účastníkovi na jeho bankovní účet příslušné 

části poskytnuté podpory do 14 dnů po jejím obdržení od poskytovatele. Příjemce je oprávněn 
neposkytnout příslušnou část podpory v této lhůtě v případě podstatného porušení povinností 
dalším účastníkem, o čemž neprodleně uvědomí jak dalšího účastníka, tak poskytovatele.  
 

2. Příjemce je povinen odvést zpět poskytovateli za celý projekt nespotřebovanou část poskytnuté 
podpory, příjmy z projektů a další platby stanovené pravidly poskytnutí podpory. Další účastník je 
na základě výše uvedené povinnosti příjemce povinen odvést příjemci za něj odpovídající části 
těchto částek, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby příjemce mohl dodržet příslušné 
termíny stanovené poskytovatelem. Pokud tak další účastník odvede přímo poskytovateli, 
neprodleně o tom příjemce vyrozumí. 
 

3. Vzhledem k tomu, že příjemce odpovídá poskytovateli za veškerá porušení pravidel poskytnutí 
podpory i dalším účastníkem, vyhrazuje si příjemce právo vystupovat vůči dalším účastníkům 
přiměřeně, jako poskytovatel vystupuje vůči příjemci, zejména může analogicky provádět kontroly 
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a hodnocení ve smyslu Všeobecných podmínek (Příloha č. 2) u dalších účastníků za účelem 
dohledu nad dodržováním těchto pravidel. 
 

4. Příjemce upozorní na nedostatky, které zjistí, a další účastník provede bezodkladně opatření k 
nápravě popř. v době jím stanovené. 
 

5. Smluvní strany se zavazují k řádné součinnosti s poskytovatelem v případě kontroly a hodnocení 
plnění cílů projektů, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů podle 
§ 13 zákona č. 130/2002 Sb., a to v souladu s veřejnosprávní kontrolou podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), a podle příslušných vnitřních předpisů poskytovatele. 
 
 

Čl. V. 
Uznané náklady projektu 

 
1. Uznanými náklady projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené 

v ust. § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., které poskytovatel schválil a které jsou 
zdůvodněné. 
 

2. Výše způsobilých nákladů na řešení části projektu pro dalšího účastníka je stanovena v Příloze 
č. 1 (Závazné parametry řešení projektu), která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
 

3. Další účastníci jsou povinni použít dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu a výlučně 
v souladu s jejich časovým určením. Další účastníci projektu jsou dále povinni vést o jednotlivých 
poskytnutých částech dotace samostatnou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění. Stanoví-li tak příjemce nebo poskytovatel, případně jiný 
oprávněný subjekt, je další účastník projektu povinen předložit účetnictví k auditu. 
 

4. Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem příjemci nebo dojde-li 
k opožděnému poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem příjemci v důsledku 
rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace jiného 
právního předpisu, příjemce neodpovídá dalšímu účastníkovi za škodu, která vznikla dalšímu 
účastníkovi jako důsledek této situace.  
 

5. Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla poskytnutí podpory a řídit se jimi, tj. v souladu s 
pravidly veřejné podpory (GBER, Rámec a další relevantní předpisy) a především společně se 
Všeobecnými podmínkami poskytovatele, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, a Závaznými 
parametry řešení projektu, které jsou Přílohou č. 1 této smlouvy, a souvisejícími vnitřními 
předpisy (směrnicemi) poskytovatele, přičemž další účastník se zavazuje plnit vůči příjemci 
obdobně, jako ten plní vůči poskytovateli na základě Smlouvy o poskytnutí podpory. 
 

6. Každá ze smluvních stran má nárok na případné zisky z výsledků, stejně jako sdílí případné 
ztráty, příp. další náklady, podle spoluvlastnických podílů k těmto výsledkům. Žádné smluvní 
straně nebude za žádných okolností přiznán vyšší zisk či odpuštěno riziko ztráty než jak stanoví 
kritéria v předchozí větě. 
 

7. Smluvní strany ujednávají, že každá smluvní strana hradí pouze jí vzniklé náklady. 
 
 

Čl. VI. 
Součinnost dalšího účastníka 

 
1. Za účelem ověření a zhodnocení postupu dalšího účastníka projektu na řešení projektu je další 

účastník projektu povinen předložit příjemci: 
 
a) průběžné zprávy, 
b) mimořádné zprávy, 
c) závěrečnou zprávu, 
d) výkazy uznaných nákladů Projektu, 
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e) zprávu o implementaci výsledků 
f) další zprávy, pokud tak stanoví Příjemce nebo Poskytovatel. 
 

2. Průběžnou zprávou se rozumí zpráva o postupu řešení části projektu dalším účastníkem, 
případných odchylkách v obsahu řešení části projektu a zpráva o dosažených výsledcích za 
uplynulé období. 
 

3. Průběžné zprávy je další účastník povinen předkládat příjemci vždy nejpozději do 10 
kalendářních dnů po skončení daného kalendářního roku řešení projektu anebo do 10. dne 
následujícího měsíce po ukončení jiného období či etapy řešení projektu, nestanoví-li 
poskytovatel jinak, přičemž průběžná zpráva musí zahrnovat období daného kalendářního roku či 
období. Příjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou zprávu i mimo tuto pravidelnou roční 
periodicitu. V takovém případě je další účastník povinen předložit průběžnou zprávu nejpozději 
do data, které příjemce stanovil.  
 

4. Mimořádnou zprávu předkládá další účastník na základě žádosti příjemce do 20 pracovních dnů 
ode dne jejího vyžádání příjemcem nebo poskytovatelem. 
 

5. Závěrečnou zprávu je další účastník povinen předložit příjemci nejpozději do 20 kalendářních dnů 
ode dne ukončení řešení projektu uvedeného v závazných parametrech řešení projektu (Příloha 
1). Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech 
vyplývajících ze spolupráce dalšího účastníka na řešení projektu, se shrnutím všech poznatků 
z těchto úkonů vyplývajících, a to v takové formě, aby poskytla třetím osobám natolik dostatečnou 
informaci o výsledcích, že mohou požádat o licenci na poznatky nebo o jiné oprávnění využívat 
poznatky a jiné výsledky vyplývající ze spolupráce na řešení projektu. Jako součást závěrečné 
zprávy je další účastník povinen příjemci předložit podklady o celkových vynaložených 
způsobilých nákladech projektu. 
 

6. Závěrečná zpráva musí zahrnovat celé období řešení projektu a musí být dalším účastníkem 
poskytnuta příjemci do dvaceti kalendářních dnů po ukončení řešení projektu, a to i v případě 
předčasného ukončení projektu. 
 

7. Výkazy způsobilých nákladů projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání 
způsobilých nákladů dalším účastníkem v souladu se schváleným návrhem projektu a touto 
smlouvou. 
 

8. Výkazy způsobilých nákladů je další účastník povinen předkládat ve lhůtě do 13 kalendářních dnů 
po skončení daného kalendářního roku řešení projektu anebo do 13. dne následujícího měsíce 
po ukončení jiného období či etapy řešení projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak. V případě 
vyžádání průběžné zprávy mimo pravidelnou roční periodicitu, předloží další účastník výkaz 
způsobilých nákladů ve lhůtě určené pro předložení průběžné zprávy.  
 

9. Zprávy uvedené v bodě 1 tohoto článku je další účastník povinen poskytovat příjemci 
elektronicky, přičemž další účastník projektu je povinen respektovat pokyny příjemce týkající se 
obsahu, struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále pak předkládat zprávy v takové vhodné 
formě, aby zprávy mohly být příjemcem nebo poskytovatelem publikovány. 
 
 

Čl. VII. 
Práva ke hmotnému majetku 

 
1. Vlastníkem hmotného majetku (infrastruktury), nutného k řešení projektu a pořízeného 

z poskytnuté dotace je smluvní strana, která si uvedený majetek pořídila nebo ho při řešení 
projektu vytvořila. Pokud došlo k pořízení hmotného majetku společně smluvními stranami, je 
předmětný hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví smluvních stran, přičemž jejich podíl na 
vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených 
smluvními stranami na pořízení předmětného hmotného majetku. 
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2. Po dobu realizace projektu není další účastník oprávněn bez souhlasu poskytovatele s hmotným 
majetkem podle odstavce 1 tohoto článku disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména pak není 
oprávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit. 
 

3. Hmotný majetek podle odstavce 1 jsou Smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě využívat 
pro řešení projektu bezplatně. Podrobnosti ohledně využívání hmotného majetku stanoví smluvní 
strany vždy pro konkrétní případ v písemné dohodě smluvních stran. 
 
 

Čl. VIII. 
Řízení vnesených práv 

 
1. Za vnesená práva jsou považována taková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a 

know-how, která mají smluvní strany v době uzavření této Smlouvy nebo je získají později 
nezávisle na řešení Projektu.  
 

2. Smluvní strany se mohou dohodnout, že vnesená práva mohou užívat bezplatně pro potřeby 
projektu. Vnesená práva zůstávají vždy ve vlastnictví strany, která tato práva vlastnila před 
zahájením projektu, případně je vytvořila nebo získala nezávisle na řešení projektu. Pro případ 
užívání vnesených práv uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vymezí podmínky a 
rozsah jejich užívání. 
 

3. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že nebude vědomě využívat žádná vlastnická či majetková 
práva druhé smluvní strany, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  
 

4. Smluvní strana může po jiné smluvní straně požadovat za účelem řešení projektu přístup k jeho 
know-how nebo přístupová práva k poznatkům nepocházejících z řešení projektu a druhá 
smluvní strana není oprávněna přístup bezdůvodně odmítnout. Po ukončení řešení projektu 
smluvní strany přestanou užívat hmotný i nehmotný majetek vnesený ostatními smluvními 
stranami a vrátí si jej navzájem včetně hmotných nosičů duševního vlastnictví, a veškerých 
příslušných dokumentů. 
 
 

Čl. IX. 
Práva k výsledkům Projektu 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů v rámci projektu 

je majetkem té Smluvní strany, jejíž pracovníci duševní vlastnictví vytvořili. Smluvní strany si 
navzájem oznámí vytvoření duševního vlastnictví a smluvní strana, která je majitelem takového 
duševního vlastnictví, nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení. 
 

2. Vznikne-li duševní vlastnictví při plnění úkolů v rámci projektu prokazatelně spoluprací 
pracovníků Smluvních stran, je toto duševní vlastnictví společným majetkem Smluvních stran, a 
to v tom poměru majetkových podílů, v jakém se na vytvoření duševního vlastnictví podíleli 
pracovníci každé ze Smluvních stran. Smluvní strany jsou si vzájemně nápomocny při přípravě 
podání přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů 
podílejí na nákladech spojených s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení. 
 

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

4. 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 největším podílem, v případě rovnosti podílů provede 
přihlášení příjemce. 
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5. 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.  
 

6. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spolumajitelů. K převodu práv z 
předmětu průmyslového vlastnictví na třetí osobu je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech 
spolumajitelů. Na třetí osobu může některý ze spolumajitelů převést svůj podíl jen v případě, že 
druhý ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu. V ostatních 
otázkách se vzájemné vztahy mezi spolumajiteli řídí obecnými předpisy o podílovém 
spoluvlastnictví. 
 

7. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu předávání výsledků do Rejstříku informací 
o výsledcích (dále jen "RIV") podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
 
a) Smluvní strany se zavazují samostatně předávat údaje o výsledcích vytvořených při 

realizaci projektu do RIV v termínech a ve formě požadované zákonem o podpoře 
výzkumu a vývoje, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

b) Způsob započítávání výsledků a podíl dedikací v rámci projektu bude stanoven na 
základě podílu, jimž smluvní strany přispěly k dosažení započitatelných výsledků při 
realizaci projektu. Pokud se Smluvní strany na výše uvedeném nedohodnou, zavazují se 
respektovat rozhodnutí, které v této věci vydá poskytovatel nebo jiný věcně příslušný 
rozhodčí orgán. 

 
8. Všechna práva k výsledkům projektu patří příjemci a dalším účastníkům. Rozdělení práv k 

výsledkům za současného respektování zákazu nepřímé podpory ve smyslu Všeobecných 
podmínek vychází z podílu činnosti, kterou jednotliví uchazeči vložili do řešení daného výsledku. 
 

9. Smluvní strany mají bezplatný přístup k výsledkům projektu dosaženým během jeho řešení, které 
jsou nutné k implementaci jejich vlastního příspěvku k projektu. 
 

10. Příjemce má právo přijmout vlastnická a užívací práva k projektovým výsledkům, které leží mimo 
komerční zájmy dalšího účastníka. U výsledků v komerčním zájmu dalšího účastníka nastane 
tento způsob využití až po dohodě obou stran. 
 
 

Čl. X. 
Poskytování informací 

 
1. Další účastník je povinen poskytovat příjemci v písemné podobě a ve formě stanovené právními 

předpisy úplné, pravdivé a včasné informace o jím řešené části projektu, zejména pak informace 
a údaje o získaných poznatcích a jiných výsledcích řešeného projektu určených právními 
předpisy ke zveřejnění prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, a 
příjmů vzniklých v souvislosti s řešením projektu a výsledky z řešení projektu, jakmile bylo 
takového výsledku projektu nebo příjmu dosaženo. 
 

2. Informace uvedené v bodě 1. tohoto článku je další účastník povinen poskytovat i po skončení 
účinnosti této Smlouvy, a to po dobu 3 let. 
 

3. Zveřejňují-li smluvní strany informace o projektu nebo o výsledcích projektu, jsou povinny řídit se 
interními pravidly poskytovatele. Zejména jsou povinny důsledně uvádět identifikační kód projektu 
podle Centrální evidence projektů a dále tu skutečnost, že výsledek projektu byl získán za 
finančního přispění poskytovatele. Současně jsou pak povinny uvést, že se jedná o projekt 
řešený ve spolupráci s dalšími účastníky projektu a uvést jejich identifikační znaky. Zveřejněním 
nesmí být dotčena nebo ohrožena ochrana duševního vlastnictví vytvořeného v rámci projektu, 
jinak příslušná smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za způsobenou škodu. 
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Zveřejněním nesmí být ohroženy cíle projektu ani dotčena nebo ohrožena ochrana výsledků 
projektu. 
 

Čl. XI. 
Mlčenlivost  

 
1. Každá smluvní strana je oprávněna označit určitou informaci (část řešení projektu či výsledek 

projektu), jejímž je majitelem, za důvěrnou. Ostatní části řešení projektu a ostatní výsledky 
projektu nejsou považovány za důvěrné. 
 

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

3. Smluvní strany jsou povinny při předávání jakýchkoliv informací, ať už mezi sebou nebo třetím 
osobám, počínat si tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle řešení projektu. 
 

4. Smluvní strany budou přistupovat k těmto informacím jako důvěrným a takto je chránit alespoň po 
dobu 3 let po ukončení řešení projektu, ledaže tyto informace přestanou být důvěrnými z jiného 
důvodu. 
 
 

Čl. XII. 
Další ujednání 

 
1. Další účastník je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze státního 

rozpočtu, stanovené zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném 
znění a dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití dotace stanovené touto 
Smlouvou. 
 

2. Další účastník souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, výše poskytnuté dotace a 
závěrečné zprávy o řešení projektu. 
 

3. Další účastník je povinen nakládat s prostředky dotace v souladu s právními předpisy správně, 
hospodárně, efektivně a účelně, přičemž je povinen dodržet maximální přípustný podíl podpory 
projektu z veřejných prostředků na způsobilých nákladech projektu. 
 

4. Další účastník je povinen dodržovat povinnosti stanovené příjemci v článku 4. Všeobecných 
podmínek (Příloha č. 2), případně je povinen k provádění veškeré součinnosti za účelem 
dodržování těchto podmínek příjemcem. 
 
 

Čl. XIII. 
Sankce 

 
1. Každá smluvní strana odpovídá za jakékoliv jí provedené ztráty, škody a poškození třetích osob v 

souvislosti s řešením projektu a při činnostech v následujícím období. Každá smluvní strana 
zároveň odpovídá za řádné plnění svých činností na řešení projektu a za plnění od svých 
dodavatelů zboží či služeb potřebných k řešení projektu. 
 

2. Smluvní strana, která se dopustí porušení některé z povinností dle této Smlouvy nebo 
Všeobecných podmínek poskytovatele, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu 
takovým jednáním způsobenou. V této souvislosti má příjemce nárok na kompenzaci smluvních 
pokut a vratek poskytnuté podpory uplatněných poskytovatelem v důsledku porušení povinnosti 
dalším účastníkem a tento je povinen příjemci takto plnit. 
 

3. V případě, že dojde k uplatnění smluvní pokuty či vratky ze strany poskytovatele, má příjemce k 
příslušné kompenzaci po odpovědném dalším účastníku nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % 
této platby poskytovateli. 
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že každé jednotlivé prokázané porušení mlčenlivosti má za 
následek uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč té smluvní straně, která je majitelem 
informace, která byla touto smlouvou označena nebo z povahy věci je nutné ji považovat za 
důvěrnou. 
 

5. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí 
vyplývajících z právních předpisů nebo z této Smlouvy. 
 
 

Čl. XIV. 
Doba trvání Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost smlouvy je ukončena po třech letech od 

ukončení projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení.  
 

2. Pokud některá smluvní strana opakovaně neplní své povinnosti dané touto Smlouvou anebo se 
dopustí hrubého porušení této Smlouvy, ostatní smluvní strany započnou jednání s 
poskytovatelem o ukončení její účasti na řešení projektu a případné náhradě, pokud tak bude 
ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné a s ohledem na závažnost porušení možné. 
Pokud bude taková změna ze strany poskytovatele odsouhlasena, ostatní smluvní strany od této 
Smlouvy odstoupí a uzavřou novou Smlouvu o účasti na řešení projektu nebo dodatek k této 
Smlouvě s případným novým příjemcem či dalším účastníkem. 

 
3. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno druhé smluvní straně. 

 
4. Příjemce je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Poskytovatel vypoví Smlouvu o 

poskytnutí podpory dle článku č. 7 Všeobecných podmínek (Příloha č. 2). 
 

5. Žádná smluvní strana nesmí bez písemného souhlasu všech ostatních smluvních stran a bez 
předchozího souhlasu poskytovatele závazky vyplývající ze Smlouvy vypovědět, popř. převést 
tyto závazky na třetí osobu. 
 
 

Čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

 
2. Smluvní vztahy touto Smlouvu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění a dále pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy. 
 

3. Smluvní strany se zavazují řádně uchovávat veškeré dokumenty související s řešením projektu 
nejméně však po dobu 10 let od ukončení řešení projektu. 
 

4. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy budou řešeny soudem příslušným dle 
sídla příjemce. 
 

5. Veškeré změny Smlouvy se provádí písemnými a číslovanými dodatky, přičemž změny 
podléhající schválení ze strany poskytovatele musí být poskytovateli zaslány v souladu s jeho 
pravidly změnového řízení. 
 

6. Smlouva se vyhotovuje v počtu 4 vyhotovení s platností originálu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami s výjimkou 
těch ustanovení, která stanoví práva a povinnosti smluvním stranám v období během řešení 
projektu a v období následujícím, kdy tato nabývají účinnosti až v případě uzavření Smlouvy o 
poskytnutí podpory nebo vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory k příslušnému návrhu projektu.  
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8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou 
vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smluvní strany svými 
podpisy níže rovněž stvrzují, že se seznámily s podmínkami této smlouvy i veřejné soutěže i s 
podmínkami pravidel poskytnutí podpory. 

 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
 
Příloha č. 1: Závazné parametry řešení projektu 
 
Příloha č. 2: Všeobecné podmínky 

 
 
 
 
 
V Praze dne ……………………..     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….   
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA    
Univerzita Karlova      
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V Praze dne…………………….. .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….   
MUDr. Pavel Březovský, MBA     
Státní zdravotní ústav      
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V Praze dne…………………….. .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….   
PhDr. Radek Váňa, PhD.     
Idealab, s.r.o.       
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V Praze dne…………………….. .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….   
Doc. Ing. David Stránský, PhD.     
Asociace pro vodu ČR z.s.      
 


