SMLOUVA
Číslo smlouvy: 2020TL04000052

Smlouva o poskytnutí podpory
Smluvní strany:
Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČ: 72050365
zastoupená: Petrem Konvalinkou, předsedou TA ČR
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
běžný výdajový účet: 000-3125001/0710
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,
a
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích) - Veřejná výzkumná instituce
se sídlem: Národní 117/18, 110 00 Praha 1
IČ: 68378122
zastoupená: JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-69121011/0710
(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o poskytnutí podpory
(dále jen „Smlouva“)
Preambule
Hlavnı́m př ıj́ emcem podaný ná vrh projektu č . TL04000052 s ná zvem Mož nosti reakce na zá važ né
infekč nı́ nemoci v prá vu EU: kritická analý za a doporuč enı́ ve svě tle pandemie COVID-19 byl
poskytovatelem př ijat do 4. veř ejné soutě že vyhlá š ené poskytovatelem v ná sledujı́cı́m programu:
Program na podporu aplikované ho společ enskově dnı́ho a humanitnı́ho vý zkumu, experimentá lnı́ho
vý voje a inovacı́ ETA a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal rozhodnutı́ o vý sledku
veř ejné soutě že v souladu s tı́mto ustanovenı́m tak, ž e ná vrh projektu bude podpoř en (dá le jen
„schvá lený ná vrh projektu“). V souladu s § 9 ZPVV se na zá kladě rozhodnutı́ o vý sledcı́ch veř ejné
soutě že uzavı́rá tato Smlouva. Veš keré pojmy použ ité ve Smlouvě jsou de inová ny ve Vš eobecný ch
podmínkách.
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Článek 1
Předmět Smlouvy
1. Př edmě tem Smlouvy je zá vazek poskytovatele poskytnout hlavnı́mu př ıj́ emci inanč nı́ podporu
formou dotace za ú č elem jejı́ho využ itı́ na dosaž enı́ deklarovaný ch vý sledků a cı́lů projektu
a souč asně zá vazek hlavnı́ho př ıj́ emce použ ıt́ tuto podporu a ř eš it projekt v souladu s pravidly
poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.
2. Uč elem podpory je dosaž enı́ stanovený ch cı́lů projektu, tj. cı́lů uvedený ch v př ıĺ oze Zá vazné
parametry řešení projektu.

Článek 2
Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů
1. Maximá lnı́ vý še podpory č inı́ 2 479 231 Kč (slovy: dva miliony č tyř i sta sedmdesá t devě t tisı́c
dvě stě třicet jedna korun českých), což je 80 % z maximální výše uznaných nákladů.
2. Maximá lnı́ vý še uznaný ch ná kladů projektu je stanovena ve vý ši 3 099 039 Kč (slovy: tř i
miliony devadesát devět tisíc třicet devět korun českých).
3. Maximální možná intenzita podpory na celý projekt je 80 % uznaných nákladů projektu.

Článek 3
Související dokumenty
1. Nedı́lnou souč ástı́ Smlouvy je př ıĺ oha Závazné parametry řešení projektu , která je
schvá lený m ná vrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zá kona č . 130/2002 Sb., o podpoř e
vý zkumu, experimentá lnı́ho vý voje a inovacı́ z veř ejný ch prostř edků , a obsahuje označ enı́
hlavnı́ho př ıj́ emce a dalš ıć h ú č astnı́ků , jmé no, př ıj́ menı́ a př ıp
́ adné akademické tituly a vě decké
hodnosti ř eš itele, č asový plá n ř eš enı́ projektu vč etně termı́nu zahá jenı́ a ukonč enı́ ř eš enı́
projektu, cı́le projektu, deklarované vý sledky projektu, a jejı́ž souč ástı́ je tabulka uznaný ch
nákladů projektu.
2. Dalš ı́ podmı́nky poskytnutı́ podpory a ř eš enı́ projektu jsou uvedeny ve Vš eobecný ch
podmínkách (verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.
3. Obsahuje-li Smlouva ú pravu odliš nou od Vš eobecný ch podmı́nek č i Zá vazný ch parametrů
ř eš enı́ projektu, použ ijı́ se př ednostně ustanovenı́ Smlouvy, dá le ustanovenı́ Vš eobecný ch
podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

Článek 4
Specifické podmínky
1. Uč elem tohoto č lá nku je stanovit dalš ı́ podmı́nky, které jsou speci ické pro vý še uvedenou
veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.
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2. Pro ú č ely vý še uvedené veř ejné soutě že, na zá kladě jejı́chž vý sledků se Smlouva uzavı́rá , se
č lá nek 17 odst. 4 Vš eobecný ch podmı́nek neuplatň uje, tedy z poskytnuté podpory nenı́ mož né
hradit investice.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorá zově na př ıś luš ný rok ř eš enı́ ve vý ši
uvedené v Závazných parametrech řešení projektu. Poskytovatel prostředky vyplácí:
a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a
b) u vı́celetý ch projektů pro druhý a kaž dý ná sledujı́cı́ rok ř eš enı́ do 60 kalendá ř nı́ch dnů
od začátku příslušného kalendářního roku.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavnı́ př ıj́ emce obdrž ı́
po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
2. Hlavnı́ př ıj́ emce prohlaš uje a podpisem Smlouvy stvrzuje, ž e jı́m uvedené ú daje, na jejichž
základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.
3. Smlouva nabý vá platnosti dnem podpisu smluvnı́mi stranami a ú č innosti zveř ejně nı́m
v registru Smluv.
4. Smluvnı́ strany prohlaš ujı́, ž e si Smlouvu vč etně jejich př ıĺ oh př eč etly, s jejı́m obsahem
souhlası́, a ž e byla sepsá na na zá kladě jejich pravé a svobodné vů le, prosté omylu, a na dů kaz
toho připojují své podpisy.
5. Smluvnı́ strany souhlası́ se zveř ejně nı́m zně nı́ smlouvy ve smyslu zá kona č . 340/2015 Sb.,
o zvlá š tnı́ch podmı́nká ch ú č innosti ně který ch smluv, uveř ejň ová nı́ tě chto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
6. Hlavnı́ př ıj́ emce zá roveň svý m podpisem vý slovně prohlaš uje, ž e se sezná mil se vš emi pravidly
stanovenými Všeobecnými podmínkami.
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Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:
V Praze, dne ..............................................................................
Petr Konvalinka
Předseda TA ČR
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
V ............................................., dne .............................................
JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem
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