
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
VÝZKUMU A VÝVOJE A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

VÝZKUMU A VÝVOJE

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
se sídlem Národní 117/18, 110 00 Praha 1 
IČ: 68378122 
DIČ: CZ68378122
zastoupený: JUDr. Jánem Matějkou, Ph.D., ředitelem 
bankovní spojení:
identifikátor datové schránky: 9x7nbxx 

(dále jen „příjemce“) 

a

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
se sídlem nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 
IČ 00216208 
DIČ CZ00216208
zastoupená prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., na základě plné moci udělené prof. MUDr. 
Tomášem Zimou, DrSc., MBA., rektorem, ze dne 31.10.2019
bankovní spojení:
identifikátor datové schránky: piyj9b4 

(dále jen „další účastník”)

(společně dále také jako „partneři“)

uzavírají v rámci 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále 
jen „program“), vyhlašovaného Technologickou agenturou ČR (dále jen „poskytovatel“),

tuto

smlouvu o účasti na řešení projektu
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(dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností partnerů při spolupráci 
na realizaci projektu č. TL04000052 s názvem „Možnosti reakce na závažné 
infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie 
COVID-19“ (dále jen „projekt“) v rámci programu. Předmětem smlouvy je také 
rozdělení spolupráce a veškeré ekonomické účasti na projektu obou partnerů.

2. Cílem projektu je

i) analyzovat, jaké pravomoci má EU na základě stávajícího primárního 
a sekundárního práva EU ve vztahu k rychlé identifikaci a včasné reakci na závažné 
infekční nemoci, a to zejména nové, a k jejich potírání,

ii) na základě zkušeností nabytých během pandemie COVID-19 provést kritické 
posouzení, zda jsou tyto pravomoci adekvátní či nikoli, a dále, zda je nebo není 
adekvátní způsob, jakým jsou tyto pravomoci uplatňovány na politické úrovni,

iii) formulovat doporučení s ohledem na návrhy na nutnost/vhodnost posílení 
pravomocí EU, jejich orgánů a agentur v oblasti ochrany veřejného zdraví před 
infekčními nemocemi, které byly nebo budou předloženy;

detailní vymezení předmětu řešení projektu, časový plán řešení projektu, 
cíle projektu, předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení, rozdělení 
úkolů při realizaci projektu mezi jednotlivé řešitele, úpravu práv a povinností partnerů, 
jakož i předpokládaný harmonogram prací je obsažen v návrhu projektu.

3. Touto smlouvou příjemce a další účastník upravují své vzájemné vztahy, práva 
a povinnosti při řešení projektu a po dobu jeho trvání a v období následujícím, kterým 
se pro účely této smlouvy rozumí tříleté období po ukončení řešení projektu, ve kterém 
poskytovatel provádí vyhodnocení výsledků řešení projektu, vypořádání poskytnuté 
podpory a monitoring implementace výsledků v praxi. Za tímto účelem poskytovatel 
zavazuje příjemce k součinnosti při provádění těchto činností skrze smlouvu o 
poskytnutí podpory ve smyslu čl. III odst. 1 smlouvy.

II.
Právní režim

Příjemce a další účastník projektu sjednávají, že právní vztahy založené touto 
smlouvou, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o podpoře a výzkumu“), nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem (zejména čl. 25 nařízení), sdělením Evropské 
komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 
a dalšími souvisejícími právními předpisy.
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III.
Řízení projektu

1. Partneři se zavazují postupovat při realizaci projektu tak, aby v rámci stanoveného 
časového plánu řešení projektu dosáhly cílů projektu vymezených v návrhu projektu. 
Partneři se zavazují postupovat při realizaci projektu v souladu s podmínkami 
poskytovatele a v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory na řešení projektu 
(včetně všech jejích příloh), která bude uzavřena mezi příjemcem a poskytovatelem 
(dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“).

2. Kromě této smlouvy jsou práva a povinnosti partnerů stanoveny také zadávací 
dokumentací programu, návrhem projektu, závaznými parametry řešení projektu 
a pravidly poskytovatele, přičemž povinnosti, které se dle těchto dokumentů vztahují 
na příjemce, se přiměřeným způsobem vztahují i na dalšího účastníka. Další účastník 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s těmito dokumenty a svými povinnostmi 
z nich vyplývajícími seznámil a souhlasí s nimi.

3. Další účastník se zavazuje plnit ve vztahu k příjemci povinnosti, které jsou ve smlouvě 
o poskytnutí podpory stanoveny příjemci ve vztahu k poskytovateli a také souhlasí s 
tím, že příjemce má vůči němu všechna oprávnění (zejména oprávnění odstoupit od 
smlouvy, požadovat vrácení podpory a zaplacení smluvní pokuty), která má dle 
smlouvy o poskytnutí podpory poskytovatel vůči příjemci. Partneři se rovněž zavazují 
ke vzájemné součinnosti při řízení a realizaci projektu.

4. Partneři jsou povinni jednat způsobem, který realizaci projektu ani zájmy partnerů 
neohrožuje.

5. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude 
provádět hlavní řešitel projektu na straně příjemce JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

6. Řešitelkou na straně dalšího účastníka bude JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., 
která odpovídá za koordinaci a řízení prací na straně dalšího účastníka, za tvorbu 
dílčích zpráv a za čerpání finančních prostředků určených pro dalšího účastníka.

IV.
Rozpočet projektu a platební podmínky

1. Struktura rozpočtu a výše jeho jednotlivých položek je uvedena 
v Závazných parametrech řešení projektu, které jsou schváleným návrhem projektu 
ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o podpoře a výzkumu. Finanční prostředky na řešení 
projektu ze státního rozpočtu budou příjemcem poskytnuty dalšímu účastníkovi 
ve lhůtě 30 dnů od obdržení této části podpory od poskytovatele, a to převodem na 
účet dalšího účastníka, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

2. Vzájemné platby mezi partnery budou realizovány bezhotovostně na jejich bankovní 
účty uvedené v záhlaví této smlouvy.

3. Převedení části účelové podpory dalšímu účastníkovi se považuje pouze za převod 
finančních prostředků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění.

4. Partneři se zavazují respektovat v plné míře účel, časové určení a členění uznaných 
nákladů tak, jak byly schváleny poskytovatelem.
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5. Pro případ pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu 
jsou partneři povinni postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zadávání veřejných zakázek“).

6. Partneři jsou povinni vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), nebo 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud další účastník povede daňovou evidenci, je povinen 
zajistit, aby příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovaly 
předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona o účetnictví, aby tyto doklady 
byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné.

7. Další účastník je povinen vrátit příjemci podporu poskytnutou ze státního rozpočtu, 
která nebude dočerpána do konce každého kalendářního roku včetně připsaných 
úroků z této částky a případných příjmů z projektu, pokud není obecně závazným 
právním předpisem stanoveno jinak, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, co 
se další účastník dozví o takové nedočerpané dotaci. Další účastník je rovněž povinen 
zaslat příjemci případné příjmy vygenerované v rámci projektu, a to v souladu 
s pravidly poskytovatele (viz článek 9 Všeobecných podmínek TAČR). Další účastník 
je rovněž povinen výše uvedené dotčené finanční prostředky vrátit poté, co k tomu byl 
ze strany příjemce vyzván.

V.
Mlčenlivost

1. Partneři se zavazují vzájemně chránit veškeré skutečnosti, které mají povahu jejich 
obchodního tajemství. Za obchodní tajemství se považují rovněž veškeré dokumenty 
a know-how, s nimiž se partneři seznámí v souvislosti s realizací projektu, pokud budou 
partnerem, kterého se týkají, kterým byly poskytnuty či od něhož byly získány, 
označeny za součást jeho obchodního tajemství.

2. Partneři se dále zavazují chránit veškeré důvěrné informace týkající se druhého 
partnera ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Za důvěrnou informaci je 
považován především obsah veškerých poskytnutých dokladů týkajících se realizace 
projektu a dále obsah veškerých písemných a ústních ujednání učiněných v průběhu 
trvání této smlouvy a na jejím základě, zejména byl-li za důvěrný označen. Užití 
důvěrných informací či jejich sdělování nebo zpřístupnění třetí osobě je přípustné 
pouze s přechozím písemným souhlasem partnera, kterého se tyto informace týkají 
a který tyto informace poskytuje, pouze za účelem naplňování předmětu smlouvy.

3. Partneři se společně zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících 
se k řešení projektu včetně jeho návrhu, tak aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho 
řešení.

4. Povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, 
že projekt (resp. jeho výstupy a výsledky) byl nebo je spolufinancován z prostředků 
poskytovatele a příjemce zároveň postupuje v souladu s dokumentem „Pravidla 
pro publicitu projektů podpořených z prostředků TAČR”.
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VI.
Duševní vlastnictví

1. Partneři se dohodli, že po dobu realizace projektu si navzájem poskytují právo 
k užívání svého duševního vlastnictví (zejména průmyslových práv, know-how 
a pracovních postupů), které se přímo vztahují k realizaci projektu, a to v rozsahu 
nezbytném k realizaci projektu a úspěšnému splnění jeho cílů.

2. K ochraně duševního vlastnictví chráněného patenty, registrovanými vzory nebo 
autorskými právy včetně autorských práv k vytvoření softwaru a k ochraně nových 
technických poznatků tvořících výrobní nebo obchodní tajemství vzniklých v souvislosti 
s realizací projektu bude přistupováno dle příslušných právních předpisů.

3. Pro práva k dílům vytvořeným partnery samostatně v průběhu realizace projektu platí, 
že vlastníkem, resp. vykonavatelem práv k takovému výsledku je ten partner, který jej 
samostatně vytvořil. Pokud bude výsledek vytvořen na základě aktivní spolupráce více 
účastníků, pak práva duševního vlastnictví k nim budou náležet společně těmto 
účastníkům v poměru určeném ve čl. VII odst. 2 smlouvy.

4. Jde-li o duševní vlastnictví vkládané do projektu, partneři prohlašují, že

a) partneři vstupují do projektu s následujícími dovednostmi, know-how a jinými 
právy duševního vlastnictví, které jsou potřebné pro realizaci projektu (vkládané 
znalosti):

- příjemce: poznatky vztahující se k východiskům a metodologii řešení projektu, 
znalost primárního a sekundárního práva EU, judikatury a příslušné odborné 
literatury se vztahem k řešenému projektu,

- další účastník: znalosti a kompetence v oboru právo EU potřebné pro realizaci 
výstupů a naplnění účelu projektu;

b) partneři mají za tržních podmínek právo na nevýhradní licenci k vkládanému 
duševnímu vlastnictví ve vlastnictví druhého partnera, pokud je nezbytně 
potřebují pro využití vlastních výsledků projektu, protože bez nich by bylo užití 
výsledků technicky nebo právně nemožné. O licenci je třeba požádat do dvou let 
od skončení projektu;

c) partneři nejsou oprávněni vzájemně užít vkládané duševní vlastnictví k jinému 
účelu a jiným způsobem, pokud si předem písemně nesjednají jinak.

5. Jde-li o ochranu duševního vlastnictví, ujednávají partneři, že

a) vlastník výsledků je povinen na svůj náklad a odpovědnost navrhnout a realizovat 
vhodnou ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích. 
Ochrana duševního vlastnictví spočívá zejména v podání domácích a/nebo 
zahraničních přihlášek technického řešení jako patentově chráněný vynález, 
užitný vzor a průmyslový vzor, případně utajení důvěrných informací 
o výsledcích;

b) pokud výsledek vlastní partneři společně, podají přihlášku společně, a to tak, 
aby se partneři stali spolumajiteli, resp. spoluvlastníky příslušného ochranného 
institutu. Pro vztahy mezi partnery jako spolumajiteli příslušného předmětu práv
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průmyslového vlastnictví se použijí ustanovení obecně závazných právních 
předpisů upravující podílové spoluvlastnictví; na nákladech spojených se 
získáním a udržováním ochrany se partneři podílejí podle výše spoluvlastnických 
podílů. K převodu předmětu práv průmyslového vlastnictví, zejména převodu 
patentu anebo užitného vzoru, k nabídce licence či k uzavření licenční smlouvy 
s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného souhlasu obou partnerů. Každý 
z partnerů je oprávněn samostatně uplatňovat nároky z prokazatelných porušení 
práv k předmětům průmyslového vlastnictví;

c) v případě výsledků autorskoprávního charakteru se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, přičemž v případě výsledků patřících partnerům 
společně se uplatní režim spoluautorského díla se všemi následky z toho 
plynoucími; na nákladech spojených s případným vymáháním autorských práv 
se partneři podílejí podle výše spoluvlastnických podílů k jednotlivým výsledkům. 
K poskytnutí práva spoluautorské dílo užít je pak vždy zapotřebí písemného 
souhlasu obou partnerů.

6. Ustanovení tohoto článku žádným způsobem neovlivňují osobnostní práva autorů 
a původců výsledků dle příslušných právních předpisů.

VII.
Práva k výsledkům a využití výsledků

1. Předpokládaným hlavním výsledkem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva 
(Vsouhrn), jejíž obsah je blíže popsán v návrhu projektu; dalšími předpokládanými 
výsledky budou zejména články, které budou předloženy ke zveřejnění v odborných 
periodicích, a to v rozsahu a s obsahem předvídaným v návrhu projektu.

2. Partneři se dohodli, že hlavní výsledek projektu bude ve spoluvlastnictví 
partnerů, a to v poměru 60 % (příjemce) : 40 % (další účastník). Podíl 
na spoluvlastnictví dalších článků bude odpovídat míře spoluautorství zaměstnanců 
příjemce nebo zaměstnanců dalšího účastníka ke každému z těchto výsledků.

3. Práva autorů a původců výsledků nejsou ustanoveními předchozích odstavců 
dotčena; každý z partnerů je odpovědný za vypořádání nároků autorů a původců 
na své straně.

4. Při stanovení spoluvlastnického poměru k případným dalším výsledkům projektu se 
úměrně přihlíží k poměru nákladů jednotlivých partnerů tak, aby nedocházelo 
k zakázané nepřímé státní podpoře, a k poměru vloženého tvůrčího vkladu.

5. Řešení projektu není veřejnou zakázkou, a proto se na úpravu práv k jeho výsledkům 
a jejich využití nevztahuje § 16 odst. 1 a 2 zákona o podpoře a výzkumu.

6. Partneři berou na vědomí, že při využívání a poskytování výsledků třetím stranám 
je nutné dodržovat pravidla stanovená v čl. 15 Všeobecných podmínek TAČR.

7. Partneři jsou oprávněni k nevýhradnímu bezúplatnému užití výsledků ve vlastnictví 
druhého partnera, pokud jsou nezbytné pro dosahování výsledků projektu
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vlastněných tímto partnerem, případně pro dosahování společných výsledků, jakož i 
za účelem výzkumných a výukových účelů.

8. Výsledky ve společném vlastnictví partnerů je oprávněn samostatně užívat každý 
partner. Pro poskytnutí licence nebo podlicence třetí osobě je nutno souhlasu obou 
partnerů.

VIII.
Zveřejňování

1. Partneři se zavazují, že nebudou zveřejňovat výsledky své činnosti při realizaci 
projektu způsobem, který by mohl zasáhnout do oprávněných zájmů druhého partnera 
či poskytovatele. Zároveň se zavazují, že nebudou zveřejňovat informace, které 
partner označí za důvěrné ve smyslu čl. V odst. 2 smlouvy.

2. V případě, že výsledky činnosti při realizaci projektu budou způsobilé k ochraně podle 
zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, zavazují se partneři nezveřejňovat tyto výsledky před podáním patentové 
přihlášky či přihlášky užitného vzoru.

3. Výsledky projektu zveřejňované v tištěné formě, ve formě vědeckých či odborných 
publikací nebo ve formě prezentací musejí vždy obsahovat informaci o tom, že jich 
bylo dosaženo řešením projektu podporovaného z veřejných prostředků na podporu 
výzkumu a vývoje. Partneři jsou povinni v souladu s pravidly a termíny, jimiž se toto 
zveřejňování, resp. hlášení výstupů řídí, výsledky projektu uvést do Rejstříku informací 
o výsledcích.

IX.
Práva a povinnosti partnerů

1. Příjemce je povinen zpracovat podle pokynů a platných dokumentů poskytovatele 
a podle smlouvy o poskytnutí podpory zprávy o postupu řešení projektu. Další účastník 
je povinen předat příjemci dle jeho pokynů a v jím stanovených termínech veškeré 
podklady nutné pro zpracování těchto zpráv.

2. Příjemce je povinen průběžně předkládat návrhy smluv, dodatků smluv a další 
dokumentace, vytvořené mezi poskytovatelem a příjemcem a týkající se projektu nebo 
s vazbou na projekt dalšímu účastníkovi.

3. Další účastník je povinen přiměřeně dodržovat veškeré povinnosti stanovené v článku 
4 Všeobecných podmínek TAČR, resp. všechny povinnosti stanovené projektem 
a smlouvou o poskytnutí podpory, a to v termínech a v rozsahu dle uvedených 
dokumentů, resp. s dostatečným časovým předstihem tak, aby příjemce byl schopen 
dostát svým povinnostem vůči poskytovateli.

4. Další účastník je povinen informovat příjemce o všech změnách týkajících se jeho 
osoby a o jakýchkoli dalších změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
řešení a cíle projektu, a které nastaly v době ode dne nabytí účinnosti smlouvy, a to 
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se další účastník o takové změně nebo skutečnosti 
dozvěděl. Pokud další účastník příjemce dle předchozí věty neinformuje, bude to 
považováno za závažné porušení smluvní povinnosti.
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5. Další účastník je povinen vrátit příjemci poskytnuté účelové finanční prostředky včetně 
majetkového prospěchu získaného v souvislosti s jejich použitím, a to do 30 dnů ode 
dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit příjemci ve smyslu předchozího odstavce, že 
nastaly skutečnosti, na jejichž základě další účastník projektu nebude moci nadále plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Další účastník není povinen příjemci 
vrátit prostředky, které byly dalším účastníkem do doby odeslání oznámení dle tohoto 
odstavce řádně využity pro realizaci projektu, v případě, že ukončení spolupráce mezi 
příjemcem a dalším účastníkem nebude mít za následek vrácení získané podpory 
příjemcem poskytovateli a pouze v případě, že dalším účastníkem využité finanční 
prostředky do doby odeslání oznámení dle tohoto odstavce není příjemce povinen 
vrátit poskytovateli.

6. Další účastník je povinen umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám 
provádět komplexní kontrolu jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a 
použití účelových finančních prostředků, které byly na řešení části projektu poskytnuty 
ze státního rozpočtu, a to kdykoli v průběhu řešení projektu a rovněž ve lhůtě 10 let od 
ukončení poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na část projektu. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů 
veřejné moci České republiky.

7. Partneři jsou povinni při výběru dodavatelů zboží a služeb, hrazených z prostředků 
účelové podpory, postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a 
v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 
a způsobilosti výdajů.

8. Partneři jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k závažnému porušení 
smluvních ujednání ze strany druhého partnera. Za závažné porušení podmínek 
smluvních ujednání se pro účely této smlouvy rozumí zejména skutečnosti uvedené 
v článku 8 Zadávacích podmínek, které se přiměřeně vztahují i na dalšího účastníka.

9. Pokud další účastník použije účelovou podporu na základě této smlouvy v rozporu s 
účelem nebo na jiný účel, než na který mu byla ve smyslu této smlouvy poskytnuta, 
nebo závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu touto smlouvou, či 
pokud dojde k závažným změnám jeho majetkoprávního postavení, je příjemce 
oprávněn od smlouvy kdykoliv jednostranně odstoupit. Příjemce je rovněž oprávněn 
od smlouvy odstoupit v případě, kdy se prokáže, že údaje předané mu dalším 
účastníkem před uzavřením smlouvy, které představovaly podmínky, na jejichž splnění 
bylo vázáno její uzavření, jsou nepravdivé, nebo v případě, že u dalšího účastníka byly 
zjištěny na základě provedené kontroly závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod.

10. Bude-li partnerovi způsobena jakákoli škoda z důvodu porušení povinností 
vyplývajících z obecných právních předpisů nebo z této smlouvy druhým partnerem, 
je takový partner povinen tuto prokazatelnou škodu poškozenému partnerovi nahradit. 
V této souvislosti má příjemce nárok též na náhradu smluvních pokut a vratek 
poskytnuté podpory uplatněných poskytovatelem v důsledku porušení povinnosti 
dalším účastníkem a tento je povinen hlavnímu příjemci takto plnit.

11. Další účastník je povinen spolupracovat s příjemcem na implementačním plánu 
k výsledkům řešení projektu.
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X.
Prostorové a materiálové vybavení

1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnutých 
účelových prostředků, je ten partner, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při 
řešení projektu vytvořil. Byl-li tento majetek pořízen či vytvořen příjemcem a dalším 
účastníkem společně, je jejich podíl na vlastnictví tohoto majetku stejný, nedohodnou- 
li se jinak.

2. Příjemce i další účastník jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného 
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej 
využívat zejména pro aktivity spojené s projektem.

3. S majetkem, který další účastník získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu 
a který pořídí z poskytnutých účelových finančních prostředků, není další účastník 
oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám v rozporu s touto smlouvou bez 
předchozího písemného souhlasu příjemce, a to až do doby úplného vyrovnání všech 
závazků, které pro dalšího účastníka vyplývají ze smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena ke dni podpisu posledního z partnerů a nabývá účinnosti buď 
dnem účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, nebo dnem zveřejnění smlouvy 
v registru smluv podle 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, a to podle toho, které datum nastane později. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí další účastník, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy; partneři pro tento účel shodně prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství ani důvěrné údaje.

2. Partneři ujednávají, že v případě, že návrh projektu nebude poskytovatelem 
financován a nebude na něj poskytnuta účelová podpora, ať už z jakéhokoli právního 
nebo faktického důvodu, ruší se tato smlouva od počátku.

3. Doba účinnosti smlouvy se v souvislosti s účinností smlouvy o poskytnutí podpory 
ujednává na dobu 3 let od okamžiku skončení projektu; tímto ujednáním není dotčena 
povinnost vzájemně si vypořádat práva a povinnosti dle této smlouvy včetně nároků 
na náhradu škody a smluvních pokut a povinnost chránit důvěrné informace získané 
při řešení projektu.

4. Partneři berou na vědomí, že jsou povinnými subjekty dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a že jsou povinni poskytovat informace dle uvedeného zákona. Partneři pro tyto účely 
shodně prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Zánikem této smlouvy (z jakéhokoliv právního důvodu) není dotčena odpovědnost za 
škodu a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle 
zákona, smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zániku.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky obsahujícími dohodu partnerů 
a podepsanými oprávněnými zástupci partnerů, přičemž změny podléhající schválení
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ze strany poskytovatele musí být poskytovateli zaslány v souladu s jeho pravidly 
změnového řízení.

7. Partneři se zavazují řádně uchovávat veškeré dokumenty související s řešením 
projektu nejméně po dobu 10 let od ukončení řešení projektu.

8. Veškeré písemnosti podle této smlouvy si partneři doručují prostřednictvím 
svých datových schránek, nebude-li mezi nimi výslovně ujednáno jinak.

9. Veškeré spory mezi partnery ohledně výkladu nebo uplatňování této smlouvy budou 
přednostně řešeny smírně; nedojde-li ke smírnému řešení sporu, je kterýkoli 
z partnerů oprávněn takový spor předložit k rozhodnutí obecným soudům ČR.

10. Partneři prohlašují, že tato smlouva je smlouvou související se smlouvou o poskytnutí 
podpory. Partneři však sjednávají, že tato smlouva není smlouvou závislou ve smyslu 
§ 1727 občanského zákoníku.

11. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý partner 
obdrží po jednom výtisku.

12. Partneři výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání, každý 
z partnerů měl příležitost ovlivnit její základní podmínky, a že tato je projevem jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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