
ÚJV Řež, a. s.,
se sídlem; Hlavní 130, 250 68 Husinec-ŘeŽ,
společnost vedená u Městského soudu u Praze, oddíl B, vloŽka 1B33
lC0;46356088,
DlČ: CZ4635608B,
Bank. spojení: Ceská spořitelna, a. s', Praha 4, olbrachtova 1929t62,140 0o
C. účtu : 182-123667892/0800
Zastoupena: lng.DanielemJiřičkou,předsedoupředstavenstva

lng. Tomášem Novotným, členem představenstva

(dále jen ,,Příjemce")

Centrum výzkumu Řež s.r.o.,
se sídlem: Hlavnĺ 130, 250 68 Husinec-ŘeŽ,
společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddĺl C vloŽka B959B,
ICO:26722445,
DIC: C226722445,

Ę1[, soojenĺ: Komerčnĺ banka a's., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 9ô9' Psc 114 07 ,

C. účtu: 1 1 5_96201 30237 ĺ0100
Zastoupena: lng. Milanem Patrĺkem, MBA, jednatelem,

lng. Jánem Milčákem, jednatelem,

(dále jen ,,Další účastník 1")

UJP PRAHA a. s.,
se sĺdlem: Praha - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345, Psc 156 10
společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloŽka 2366
ICO:60193247,
Dtc" c260193247,
Bank' spojení: Citibank Europe plc
C, účtu: 20ô6000109/2600
Zastoupena: lng. Jaromĺrem Shejbalem, Ph.D., prokuristou a ředitelem

(dále jen ,,Další účastník 2")

a

a

a

(Dalšĺ účastník 1, Dalšĺ účastník 2, pakdále jednotlivě nebo také společně jako ,,Další účastník,, a
společně s Př'ljemcem také jako ,,Smluvní stľany,,)

uzavĺrajĺ nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto:



Sľrłlouvu o Úcłsrl ľĺł ŘeŠeľĺpRoĺrrru

,,Prostředky a metodiky pľo kvalifikaci ,,Accident Tolerant,, pokrytí
jadeľného paliva / TK0302oí69,,

uzavřenou v souĺadu. s ustanove^nim $ 1746 odst. 2 zäkona č,. Bgtz}1zSb., občanský zákoník,
v platném zněnía s ustanovením $ 2 odst. 2 písm. j) zákonae. Boĺzo0zśĹ',;ńJńŕe výzkumu,

experimentálního vývoje a'inovacĺz veĘných prostŕeotů a o změně nolĺterycń sőuuišějĺ.ĺ.r' zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném zněńĺ

(dále jen ,,Smlouva,')

číslo Smlouvy Příjemce : 20sl\/'L21 2
čĺslo Smlouvy Dalšího účastníka 1: 20SML0075
číslo Smlouvy Dalšĺho účastnĺka 2:55t2OtVD
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Clánek l

Preambule

Smluvnĺ strany spolupracujĺ na realizaci projektu č. TK03020í69 s názvem ,,Prostředky a metodiky pro

kvalifikaci ,,Accident Tolerant" pokrytĺ jaderného paliva" (dále jen ,,Projekt"), který Přĺjemce podal do 3'
veřejné soutěŽe vyhlášené poskytovatelem v následujĺcĺm ' 

programu: Program na podpoľu
aplikovaného výzkumu, experimentálnĺho vývoje a inovací ,,THETA" (dále jen ,,Program podpory")
vyhlášené Technologickou agenturou Ceské republiky (TA ČR, dále jen ,,Poskytovatet"). Příjem-ce
uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutĺ podpory, jejiŽzněni tvořĺ Přĺlohu č' 1 této Smlouvy (dále
jen ,,Smlouva o poskytnutípodpory") před zahájenĺm realizace uvedeného Projektu.

Bude-li Poskytovatelem poskytnuta podpora na realizaci Projektu, Smluvní strany se touto Smlouvou
zauazuji spolupracovat na jeho realizaci a dále se zavazujĺ ke spolupráci na vyuŽití výsledků Projektu.

Clánek ll.

Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinnostĺ Smluvnich stran, tedy Přĺjemce
na straně jedné a Dalšĺho Účastníka na straně druhé, přĺ jejich vzájemné spolupráci na řešenĺ
Projektu.

2.2 Předmětem Smlouvy je dále vymezenĺ podmínek, za kteých bude Přĺjemcem poskytnuta část
účelové podpory Dalšĺmu účastnĺkovi, a to poté, co bude uzavřena Smlouva o poskytnutĺ podpory
mezi Poskytovatelem a Přĺjemcem, případně bude vydáno Rozhodnutĺo poskytnutĺ podpory.

2.3 Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných pľáv a povinnostĺ Smluvnĺch stran k hmotnému a
nehmotnému majetku, nutnému k řešenĺ Projektu a nabytému účastníky Projektu, a dále
k výsledkům Projektu a vyuŽitĺ výsledků Projektu.

2.4 Povaha, účel' cĺl a výsledek PĘektu jsou podrobně specifikovány v návrhu PĘektu
TK03020169, který je evidován v informačnĺm systému Poskytovatele.

clánek lll.

Podmínky spolupráce Smluvních stran

3'1 Spolupráce Smluvnich stran bude realizována v souladu s navrŽeným Projektem, zadávacĺ
dokumentacĺ Projektu, Pravidly poskytnutí podpory' dalšimi podmĺnkami a dokumenty závaznými
pro Projekt, zejména s všeobecnými podmĺnkami Poskytovatele v platném znění dostupnými na
webových stránkách Poskytovatele, které tvořĺ Přĺlohu č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Všeobecné
podmínky Poskytovatele") a také v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí podpory, o
jejimŽ uzavřenĺ bude Přĺjemce Dalšího Účastnĺka bez zbytečného odkladu informovat'

3.2 Další Účastnĺk prohlašuje, Že se seznámil se Zadávaci dokumentacĺ, se všemi podmínkami
programu podpory a přĺslušnými dokumenty, zejména s Všeobecnými podmínkami

Poskytovatele, azavazllie se jimi řidit. Dalšĺ účastnĺk se zavazuje zejména dodrŽovat Všeobecné
podmĺnky Poskytovatele a Závazné parametry řešenĺ projektu tvořĺcí Přĺlohu č. 3 této Smlouvy
(dále jen ,,Zävazné parametry řešenĺ projektu") a bude Přĺjemcĺ poskytovat veškerou potřebnou

součinnost k zajištěníjejich dodrŽovánĺ Přĺjemcem, přičemŽ Dalšĺ Účastnik projektu se zavazuje
plnit vůči Příjemci obdobně' jako ten plní vůči Poskytovateli na základě Smlouvy o poskytnutí
podpory.

3.3 Smluvni strany se seznámily s obsahem Projektu včetně PĄektové Žádosti, a to před podpisem

této Smlouvy.

3.4 Smluvnĺ strany se zavazují, Že vyvinou veškeré nezbytné Úsilí, aby byl naplněn účel, cĺl a
výsledek Projektu uvedený v čl. ll Smlouvy. NedosaŽeni účelu, cile a výsledku PĄektu
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uvedeného V čl. ll. Smlouvy lze odůvodnit pouze v naplnění okolností obecně uznávaných a
definovaných jako vyššĺ moc.

3.5 Smluvnĺ strany se zavazujĺ jednat způsobem, který neohroŽuje realizacĺ PĄektu a zĄmy
jednotlivých Smluvnĺch stran.

clánek lV.

Složení pľojektu - řešitel a spoluřešitelé

4,1 osobou, která odpovidáza vědecké řešenĺ Projektu na straně Př'ljemce je hlavnĺ řešitel:
Jan Klouzal, e-mail: jan,klouzal@ujv.cz, tel: 602359091
Osobou, která odpovidázavědecké řešenĺ Projektu na straně Dalšĺho Účastníka 1 je odpovědný
d alši řešitel : ond řej S rba e_m ail : ond Ę,srba@ cu rez.cz, tel' +429266 17 3466
osobou, která odpovÍdélza vědecké řešenĺ Projektu na straně Dalšĺho účastnĺka 2 je odpovědný
dalšířešitel: lng. Jakub Krejčĺ, Ph.D., telefon: 725033128, e_mail: kĘci@ujp'cz.
HĘynĺ řešitel Přĺjemce je odpovědný Přĺjemci za celkovou odbornou úroveň Projektu. Musĺ být
k Přĺjemci v pracovnĺm poměru nebo v poměru pracovnĺmu poměru obdobném. Oôpovědný dalśí
řešitel Dalšiho účastníka je odpovědný Dalšĺmu účastnĺkovi za celkovou odbornou úroveň
Projektu. odpovědný řešitel Dalšího Účastnika musí být k Dalšímu účastnĺkovi v pracovnim
poměru nebo v poměru pracovnímu poměru obdobném'
Výše uvedení řešitelé se podĺlejí na činnostech nezbytných pro Úspěšné řešení Projektu
v souladu se schváleným návrhem Projektu a Smluvní strany se dohodly, Že ve výše popsaném
rozsahu odpovĺdajĺ za řešenĺ Projektu.
Smluvní strany mohou změnit v tomto článku určené osoby a jmenovat jejich trvalé nebo
přechodné náhradníky, nebo pověřĺt dalšĺ osoby například řízenĺm adminiśtrativnĺ stránky
Projektu. Tuto skutečnost musí pĺsemně oznámĺt Příjemci' Přĺjemce se zavazuje udżovat
seznam osob zodpovědných za řešení a administraci Projektu a zpřístupnit ho Smluvním
stranám.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5,3

5.4

Cláneł V.

Řízení PĘektu, způsob zapojeníjednotlivých účastníků Smlouvy do Projektu

Př'ljemce je předkladatelem Projektu a Žadatelem o poskytnuti podpory. Př'ljemce uzavře
s Poskytovatelem Smlouvu o poskytnutĺ podpory, Přĺjemce plnĺ funkci koordinátora Projektu a
zajišt'uje ad m i n istrativn ĺ spol u práci s Poskytovatelem'
Dalšĺ Účastnĺk se při prováděnĺ činnostĺ dle Smlouvy zauazuje konat tak, aby umoŽnil Přĺjemci
plnit jeho zävazky vyplývajĺcí z obecně závazných právních předpisů cn ryrajĺcĺch se účelové
podpory výzkumu a vývoje (zejména zákona č,' 13012002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje), a jím
uzavřené Smlouvy o poskytnutĺ podpory' Dále se Další účastnikzavazuje, Že vyvine veškeré
nezbytné úsilĺ k realizaci PĄektu, Že bude jednat způsobem' ktery neohroŽuje realizaci Projektu
a zĄny Přĺjemce. Veškeré činnosti Dalšĺho Účastníka, na které je podpora poskytována, musí
směřovat k dosaŽenícĺlů Projektu a naplněnĺ účelu podpory.
Smluvní strany se zavazují, Že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět
ve stanovených termĺnech a ve stanoveném rozsahu Úkony konkrétně určené v Projektu,
směřujĺcĺ k realizaci Projektu, popřĺpadě i dalšĺ úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu'
Smluvnístrany se zavazujĺ k účasti na koordinačních setkánĺch, které budou slouŽit zejména:

K diskuzi nad dosaŽenými milníky a výsledky
K zajištěnĺ řádného plnění aktivit a dosahování milnĺků dle časového plánu

Jako podklad pro komunikaci mezi Projektem a Poskytovatelem.
Koordinačnisetkání budou konána v maximálním odstupu 3 měsĺců. Datum, čas, místo a agendu
navrhuje koordinátor projektu a zasilá Dalším účastnĺkům pĘektu minimálně '14 dnĺ předem k
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odsouhlasenĺ e-mailem osobám v bodech 4.2 _ 4.3 Smlouvy nebo jejich zástupcům, ti následně

odpovidajĺ za zajištěnĺ účasti expertů relevantnich k odsouhlasené agendě za své organizace, 0
průběhu a výsledku setkání bude sepsán zápis. KaŻdä ze Smluvnĺch stran obdżĺ po jedné kopii

zápisu. Součástĺ zápisu bude iseznam dĺlčĺch Úkolů vyplývajĺcĺch zřešenĺ Projektu sjasně
definovanou odpovědnou osobou a termĺnem splnění. Splněnĺ dílčích úkolů uvedených

V seznamu ve všemi Smluvnimi stranami podepsaném zápisu je pro Smluvnĺ stľany zäuazné.
V přĺpadě, Že by vyšlo najevo, Že tento zápis obsahuje úpravy, které jsou V rozporu s touto

Smlouvou, Smlouvou o poskytnutĺ podpory, Všeobecnými podmĺnkami ći Záuaznýmĺ parametry

řešení projektu, budou misto nich pouŽita ustanovení této Smlouvy, Smlouvy o poskytnutí

podpory, dále ustanoveni Všeobecných podminek a dále Záuazných parametrů řešení pĄektu.

Clánek Vl.

Hodnocení Projektu

6.1 Za účelem ověřenĺ a zhodnocenĺ postupu spolupráce Dalšího účastnĺka na řešeni Projektu je

Dalšĺ účastnĺk povinen předloŽit Přijemci:

a) průběŽné zpráuy či vstupy do nich,

b) mimořádné zprävy či vstupy do nich,

c) závěrečnou zprávu či vstupy do nich,

d) uýkazy uznaných nákladů Projektu,

f) dalšĺzprávy, informace a dokumenty, pokud tak stanovĺ Přĺjemce'

6.2 PrůběŽnou zprávou se rozumĺ zpräua o postupu řešenĺ části PĄektu Dalšĺm účastnĺkem
projektu, přĺpadných odchylkách v obsahu řešení části Projektu a zpráva o dosaŽených

výsledcích za uplynulé období.

6.3 PrůběŽné zprávy je Dalšĺ účastnĺk povinen předkládat Přijemci vŽdy nejpozději do 15

kalendářnich dnů po skončenĺ daného kalendářnĺho roku řešenĺ Projektu, přičemŽ průběŽná

zpräva musĺ zahrnovat obdobĺ daného kalendářnĺho roku. Příjemce je oprávněn vyŽádat si

průběŽnou zprávu i mimo tuto pravidelnou ročnĺ periodicitu, V takovém případě je Dalšĺ účastník
povinen předloŽit průběŽnou zprävu nejpozději do 15 kalendářních dnů od data, kdy si Příjemce
průběŽnou periodickou zprávu vyŽádal.

6.4 Mimořádnou zprávou se rozumí zpráua o dosaŽenĺ dilčich cĺlů PĘektu, tj. zpráva o jednotlivých

výsledcĺch, u nichŽ byly zahájeny kroky k zajištěnĺ právnĺ ochrany či jejich publikovánĺ, či které

budou jako vlastnické informace předmětem komerčniho vyuŽiti.

6.5 Závěrečnou zprávou se rozumi zpräua o všech pracĺch, cĺlech, výsledcĺch a závěrech

vyplývajĺcĺch ze spolupráce Dalšĺho účastnĺka na řešeni odpovidajĺcí části Projektu, se shrnutĺm

všech poznatků z těchto rjkonů vyplývajĺcich, a to v takové formě, aby poskytla třetĺm osobám

natolik dostatečnou informaci o výsledcĺch, Že mohou poŽádat o licenci na poznatky nebo o jiné

oprávněni vyuŽĺvat poznatky a jiné výsledky vyplývajíci ze spolupráce na řešenĺ části Projektu.

Jako součást závěrečné zprávy je Dalšĺ účastník projektu povinen Příjemci předloŽit podklady o

celkových vynaloŽených (způsobilých) uznaných nákladech Projektu.

6.6 Závěrečná zpráva musĺ zahrnovat celé obdobĺ řešení části Projektu a musĺ být Dalšim

účastnĺkem projektu poskytnuta Přĺjemci do 30 kalendářnĺch dnů po ukončení řešenĺ části

Projektu, a to i v přĺpadě předčasného ukončenĺ Projektu'

6.7 Výkazy (způsobilých) uznaných nákladĺj Projektu se rozumĺ uýkazy, které zachycuji a prokazujĺ

čerpánĺ způsobilých nákladů Dalšĺm rjčastnikem projektu v souladu se schváleným návrhem

Projektu a Smlouvou

6.8 Výkazy (způsobilých) uznaných nákladů je Dalšĺ účastnĺk povinen předkládat dohromady

společně s kaŽdou průběŽnou zprávou, a to v terminech stanovených pro odevzdání průběŽné

zprávy podle bodu 6'3 tohoto článku'

6'9 Zprävy uvedené v bodě 6.1 tohoto článku je Další úöastník povinen poskytovat Přĺjemci ve dvojĺm

vyhotoveni a v elektronické formě, přičemŽ Další účastnĺk je povinen respektovat Všeobecné
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podmínky Poskytovatele a 
^hodnotícĺ 

procesy Poskytovatele a pokyny Přĺjemce týkající se
9b_sahu,struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdánĺ, sĘně tak ipřípadńyón znion lhůt včláncĺch
9,9 

- 6.8 uvedených a dále pak předkládat zprávy v takové vhodné forńě, aby zprávy mohly být
Př'ljemcem nebo Poskytovatelem akceptovány a publ ĺkovány'

Clánek Vll.

Pľáva a povinnostiSmluvních stran

7 '1 Smluvnĺ sĺrany jsou povinny se navzájem informovat o veŠkeých změnách týkajících se Projektu,
dále o přĺpadné..neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající 

'ďsńnuuy 
a o úšech

významných změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv ńa ŕešóní a cíle Projektu, zejména
o změnách svého majetkového postavenĺ, jakými jsou zejména vznik, spopńĺ či roz'dělenĺ
společnosti, změna.právní formy či právnĺho statutu, sníŽônĺ základního'káp1álu, vstup do
likvidace, prohlášenĺ konkursu na majetek, zánik přĺslušného oprávnění k činńosti apod','a to
nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změnc nebo skutečnosti dozvoooly.
Smluvnĺstrany jsou dále povinny kdykoliv prokázat, Že jsou stále způsobilé pro řešení Prqektuä
splňují podmĺnky kvalifikace a podmĺnky pravidel poskytnutĺ podpory,

7.2 Smluvnĺ strany jsou povinny se pravĺdelně informovat o průběhu řešení Projektu a neprodleně o
všech skutečnostech, které jsou pro řešení Projektu podstatné. Za podstatn'é skutečnbsti se pro
účely tohoto odstavce povaŽujĺ skutečnosti, kter'ými nejsou běŽňé (kaŽdodenní) činnosti, o
kterých ostatní Smluvní strany s ohledem na povahu iešenĺ Prqektu předpokiádají, Že je
příslušná Smluvnĺ strana provádí. Za podstatné skutečnosti se povaźu;ĺ pró ĺčely této'śmlouvy
zejména skutečnosti ohroŽujicí plnění nastaveného harmonogramu projektu , íizika, odchyĺký
(časové nebo věcné, nebo finančnĺ), apod. Podstatnými skutečnóstmi só rozumítare tomuniräcó
s Poskytovatelem ąména o předpokládaných kontroĺách čĺ hodnocení řešenĺ PĄektu. Dále se
infoľmujĺ o jakémkoliv záměru uzavřenĺ Smlouvy s dodavateli zboži cisluŽeb potřebných k řešenĺ
|1oj9!tu, 

jejichŽ hodnota přesahuje hodnoty pro podlimitnĺ veřejnou zakázku dle zákona č,
13412016 Sb., 9 zadáväni veřejných zakäzek, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů. Veškeré informace
podle tohoto článku budou směřovány hlavnímu řešiteli Projektu jako piojektovému manaŽerovi
na jeho kontaktnĺ údaje uvedené v článku lV odst. 4.1 této Smĺouvý'

7.3 KaŽdä ze Smluvních stran vede oddělenou účetnĺ evidencĺ všech účetnĺch přĺpadů vztahujícĺch
se k PĘektu.

7.4 KaŽdá ze Smluvnĺch stran se zavazuje podrobit se kontrolám PĘektu ze strany Poskytovatele a
dalších kontrolnĺch subjektů a při těchto kontrolách poskytovat'odpovĺdajĺcí śoučinńost, a to i

po skončení tóto Smlouvy. Vzhledem k tomu, Že Př'ljemce odpovĺdá Pośkytovateli za veškerá
porušenĺ pravidel poskytnutĺ podpory i Dalším účastnĺkem, vyhrazuje si právo vystupovat vůči
němu přiměřeně, jako Poskytovatel vystupuje vůči němu, zejména'můŽe analogicky provádět
kontroly a hodnocení ve smys|u Všeobecných podmínek Poskytovatele u Dalšĺho účastnĺka za
účelem dohledu nad dodżováním těchto pravidel' Za tímto účelem je Příjemce oprávněn
zejména vstupovat do prostor Dalšĺho účastnĺka, kde se uskutečňujĺ oinnosti v souvislosti s
řešenĺm Projektu, a to prostřednĺctvĺm svého pověřeného zástupcej nahlíŽet do rjčetnictvĺ v
souvislosti s řešenĺm Prqektu a vyŽadovat si písemné informace o postupu řešenĺ. Příjemce
upozornĺ na nedostatky, které zjĺstí, a Dalši rjčastnĺk provede bezodkladně opatření k nápravě,
popř. v době jĺm stanovené.

7.5 KaŽdá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončĺt a finančně uzavřít Projekt ve stanoveném
termínu, včetně finančního vypořádán1.

7.6 Dalšĺ účastník je odpovědný Příjemcĺ za řešení jĺm prováděné části Projektu a za hospodaření
s přidělenou částĺúčeĺových finančnĺch prostředků v plném rozsahu'

7.7 Kaidá ze Smluvních stran se zavazuje archĺvovat dokumenty souvisejĺcĺ s Projektem po dobu
nejméně 10 let od ukončení Projektu.
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7.8 Smluvní strany se zavazujĺ postupovat v souladu s pravidly pro publicitu projektů podpořených
z prostředků TA cR'

7.9 Pro případ, Že je Další účastník přĺjemcem státnĺ pomoci (veřejné podpory) dle článku 107
Smlouvy o fungování Evropské unie (,,SFEU"),zavanlje se, Že nebude kumulovat tuto veřejnou
podporu vyňatou podle Nařĺzenĺ Komĺse (EU) č. 65112014 (dále jen ,,Nařízení") s jinou veĘnou
podporou na úhradu týchŽ - částečně či plně se překývajĺcĺch - způsobilých nákladů, ve_de-li
taková kumulace k překročení nejvyššĺ intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu
pouŽije podle Nařízenĺ, Veřejnou podporu vyňatou tímto nařĺzenĺm nebude kumulovat ani
s podporou de minimis na tytéŽ způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla k překročenĺ
intenzity podpory stanovené v kapitole lll Nařĺzenĺ' Dalšĺ účastník bere na vědomí, Že podpora
pouŽitá V rozporu s pravidly veřejné podpory (např. čl. 107 SFEU můŽe být povaŽována ze strany
orgánů Evropské unie za tzv' nezákonnou podporu a jejĺ navrácenĺ můŽe být vymáhánó
prostřednictvĺm Příjemce.

Clánek Vlll.

Práva a povinnostl účastníků ve věcech finančních

8.1 Uznanými náklady Projektu se rozumĺ způsobilé náklady vynaloŽené na činnosti uvedené v ust.

$ 2 odst. 2 pĺsm. m) zákona o podpoře výzkumu a vývoje, které Poskytovatel schválil a které jsou
zdůvodněné,

8.2 Celková částka podpory na Projekt za celou dobu řešení činĺ 23 905 674 Kč. Z toho:
o podĺl Př'ljemce je 6 357 074'00 Kč
o podíl Dalšího Účastnĺka 1 je 11985 600 Kč
o podíl Dalšĺho účastnĺka 2 je 5 563 000 Kč,

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 2020 č;ini 3 137095 Kč. Ztoho převede
Př'ljemce:

o část plánovanou pro Dalšĺho Účastnĺka 1 ve výši 1 544 B00 Kč.o část plánovanou pro Dalšího účastníka 2 ve výši 7B0 000 Kč,

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 202t čini 8 074 459 Kč. Z toho převede
Př'ljemce:

o část plánovanou pro Dalšĺho účastnĺka 1 ve výši4 105 600,00 Kč.o část plánovanou pro Dalšĺho účastnĺka 2 ve výši 1 975 000 Kč.

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 2022č;ini 7 931 650 Kč' Ztoho převede
Př'ljemce:

o část plánovanou pro Dalšĺho účastnĺka 1 ve výši 4 089 600 Kč.o část plánovanou pro Dalšího účastnĺka 2 ve výši 1 690 000 Kč.

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 2023 činí 4 762 47o Kč' Z toho převede
Př'ljemce:

o část plánovanou pro Dalšího Účastnĺka 1 ve výši 2245600Kč,.
o část plánovanou pro Dalšího účastnĺka 2 ve výši 1 118 000 Kč.

Plánovanou část podpory převede Př'ljemce Dalšímu účastnĺku po podpisu Smlouvy a do 15 dnů
ode dne doručení podpory pro přĺslušný kalendářní rok na účet Přijemce na základě Smlouvy
o poskytnutí podpory mezi Poskytovatelem a Př'ljemcem. Podmĺnkou pro poskytnutí jakékoii
zálohy z obdrŽených plateb či proplacenĺ jakéhokoli uznaného nákladu Dalšĺmu Účastníkovi
ze strany Přĺjemce je vŽdy poskytnutí plné součinnosti ze strany Dalšĺho rjčastnĺka, a to zejména

7

8,3



Ve formě řádného a včasného doloŽení všech realizovaných uznaných nákladů, jakoŽ i plněnĺ

všech ostatnich povinnostĺ Dalšího účastnĺka dle této Smlouvy.

8.4 Bankovnĺ spojenĺ Dalšĺho účastníka je uvedeno v záhlavĺ Smlouvy, Pro identifikaci platby je Další
účastnĺk povinen Přĺjemci oznámit variabilní symbol, a to nejpozději 3 dny před avĺzovanou
platbou ze strany Př'ljemce.

8.5 Na realizaci Projektu budou pouŽity následujícĺvlastnĺzdroje Smluvních stran:

. 8 924 075 Kč formou osobnĺch, provoznich a dalšĺch nepřímých nákladů, nákupů slużeb a
ostatnĺch přímých nákladů, úhradu zajišťuje Přĺjemce'

o 2 996 400 Kč formou osobnĺch, provozních a dalšĺch nepřĺmých nákladů, nákupů sluŽeb a
ostatnĺch přĺmých nákladů, úhradu zajišťuje Dalši účastnik 1,

o 4 443251 Rč formou osobnich, provoznĺch a dalších nepřimých nákladů, nákupů sluŽeb a
ostatnĺch přímých nákladů, úhradu zajišťuje Další účastník 2'

8.6 Smluvnĺ strany upľavĺ, resp' vráti Poskytovateli, svůj podil na podpoře ze strany Poskytovatele,

celkových nákladech na řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude

rozhodnutĺm Poskytovatele změněna výše čerpané podpory poŽadované v Žádosti o podporu

Projektu,

B'7 Smluvnĺ strany se zavazujĺ, Że k úhradě nákladů z vlastních zdrojů nepouŽijí prostředky

pocházejicĺ z veřejných zdrojů.

8'8 Smluvnĺ strany se zavazuji, Že při realizaci Projektu budou postupovat v souladu se zákonem č.

13412016 Sb., o zadáuäni veřejných zakäzek, ve znění pozdějšĺch předpisů, nebo předpisů jej

měnicích či nahrazujícĺch, nelze-li aplikovat výjimku podle $ B odst. 4 zákona o podpoře výzkumu

vývoje'

8.9 Smluvnĺ strany se zavazuji pouŽit Účelovou podporu v souladu se zákonem č. 21Bl2000 sb.'
o ľozpočtových pravidlech a o změně někteých souvisejĺcĺch zákonů (rozpočtová pravidla),

ve zněnĺ pozdějších předpisů a zákona o podpoře výzkumu vývoje, vŽdy do konce příslušného

kalendářnĺho roku výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přĺmo

souvisejĺcich s plněnĺm cĺlů a parametrů předmětného Projektu, a to přímou platbou dodavatelům

z bankovnĺho účtu.

B'10 Smluvnĺ strany se zavazujĺ vést o uznaných nákladech samostatnou Účetní evidenci podle

zákona č.563/1991 Sb., o účetnictvi ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, a vrámci této evidence
sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté účelové podpory' V rámci této evidence jsou

Smluvní strany povinny vést i evidenci o uŽitĺ pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku a

na základě ročnĺho vyużitĺ tyto prostředky vytičtovat. Tuto evidenci budou Smluvni strany

uchovávat po dobu 10let od ukončenĺ řešení Pľojektu. Při vedenĺ této účetní evidence je Dalšĺ
účastnĺk povinen dodrŽovat běŽné Účetni zvyklosti a přĺslušné zävazné podmĺnky uvedené

v zásadách, pokynech, směrnicĺch nebo v jiných předpisech, uveřejněných ve Finančním

zpravodaji Ministerstva financi Ceské republiky, nebo jiným obdobným způsobem. Stanovĺ-li tak

Přijemce, je Další účastník PĘektu povinen předloŽit účetnictvĺ k auditu.

8'11 Nedojde-li k poskytnutĺ příslušné části podpory Poskytovatelem Přĺjemci nebo dojde-li

k opoŽděnému poskytnuti přĺslušné části podpory Poskytovatelem Přĺjemci v důsledku

rozpočtového provizoria podle zvláštnĺho právního předpisu nebo v důsledku aplikace jinóho

právnĺho předpisu, Přĺjemce neodpovídá Dalšĺmu účastnĺkovi za škodu, která vznikla Dalšĺmu

účastnĺkovi jako důsledek této situace.
8.12 KaŽdä Smluvnĺ strana odpovĺdá za jakékoliv jí provedené ztráty, škody a poškozenĺ třetích osob v

souvislostis řešením Projektu a přičinnostech v následujĺcím obdobi,atoza tu část Projektu, za
nĺŽ nese odpovědnost. KaŽdá smluvnĺ strana zároveň odpovĺdá za řádné plněni svých činnostĺ na

řešenĺ PĄektu a za plnění od svých dodavatelů zboŻí ći sluŽeb potřebných k řešenĺ Projektu.

8.13 Další účastnĺk je povinen předloŽit Přĺjemci zakaŽdý rok řešenĺ výkazy způsobilých nákladů.

Výkazy způsobilých nákladů Projektu se rozumĺ uýkazy, které zachycujĺ a prokazujĺ čerpánĺ
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způsobilých nákladů Dalším účastnĺkem projektu v souladu se schváleným návrhem Projektu a

touto Smlouvou.

8.14 Další účastnĺk je na základě povinnosti Přĺjemce odvést zpět Poskytovateli za celý Projekt

nespotřebovanou část poskytnuté podpory, přĺjmy z Projektů a dalšĺ platby stanovené pravidly

poskytnutĺ podpory, povinen odvést Přĺjemci za nĄ odpovĺdajĺcĺ části těchto částek, a to v

dostatečném časovém předstihu tak, aby Příjemce mohl dodrŽet přĺslušné termíny stanovené

Poskytovatelem. Pokud tak Dalši Účastnik odvede přĺmo Poskytovateli, neprodleně o tom

Přĺjemce vyrozumĺ.

Clánek lX.

Práva k hmotnému majetku

9.1 Vlastnĺkem hmotného majetku (infrastruktury) nutného k řešenĺ Projektu je ta Smluvnĺ strana,

která majetek vytvořila či pořĺdila. Pokud došlo k pořĺzenĺ či vytvořeni hmotného majetku

společně vĺce Smluvnĺmi stranami, je předmětný hmotný majetek v podĺlovém spoluvlastnictvĺ

těchto Smluvnĺch stran, přičemŽ jejich podĺl na vlastnictvi hmotného majetku se stanovi podle

poměru finančnĺch prostředků vynaloŽených na pořĺzeni/vytvořenĺ předmětného hmotného

majetku' Pokud není moŽné podĺly Smluvnich stran na společně pořĺzeném/vytvořeném

hmotném majetku stanovit, jsou spoluvlastnické podĺly Smluvnich stran k tomuto majetku sĘné.
g.2 Po dobu realizace Projektu nenĺ Dalšĺ Účastnĺk oprávněn bez souhlasu Poskytovatele s hmotným

majetkem podle odst' 9.1 tohoto článku disponovat ve prospěch třeti osoby, _zejména 
pak neni

opiávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatĺŽit, pronajmout, půjčit či zapůjčit.

9.3 Hmotný majetek podle odst. 9.1 jsou Smluvní strany oprávněny vyuŽĺvat pro řešenĺ Projektu a

v souladu s dojednanými podmĺnkami Projektu bezplatně, Pokud jsou s vlastnictvĺm majetku dle

čl. 9.1. spojeny jakékoliv provoznĺ náklady, nesou Smluvni strany na jejich Úhradě po dobu

realizace Projektu podĺl odpovĺdajĺci výšijejich spoluvlastnického podilu. Po ukončenĺ Projektu se

Smluvni strany zauazuji v rámci smlouvy o vyuŽitĺ výsledků dojednat podmĺnky týkajĺcĺ se dalšĺho

pokrytĺ provoznĺch nákladů dle předchozĺ věty, a to způsobem, ktery bude spravedlivě odráŽet
'budoucí 

vyuŽiti takového majetku. V připadě, Že bude potřeba dojednat či upravit výše uvedené

podmĺnky mezi Smluvními stranami tak, aby byly v souladu s pravidly danými ze strany

Poskytovatele, zavazujĺ se Smluvni strany uzavřĺt k této Smlouvě dodatek reflektující plně změny

poŽadované Přĺjemcem či Poskytovatelem'

clánek X.

Duševnĺ vlastnictvĺ

10.1 Právnĺ vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou duševnĺho vlastnictvi vytvořeného při plněnĺ účelu

Smlouvy se řidi obecně záuaznými právnĺmi předpisy Ceské republiky, zejména zákonem

č' 5271199o Sb', o vynálezech a zlepšovacĺch návzích' ve zněnĺ pozdějšich předpisů, zákonem

6.2o7t2ooo Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve zněnĺ pozdějšich předpisů, zákonem

č.47}t1gg2 Sb., o uŽitných vzorech, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů' zákonem č.22112006 sb.'

o vymáhánĺ práv zprůmyslového vlastnictvĺ a o změně zákonů na ochranu průmyslového

vlaótnictvĺ, zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákonem

č,.441t2oo3 Sb', o ochranných známkách, ve zněnĺ pozdějšich předpisů, zákonem č,' 12112000

Sb, o právu autorském, o právech souvisejícĺch s právem autorským a o změně někteqých

zákonů (autorský zákon), zákonem č,.130l2002Sb., o podpoře výzkumu experimentálnĺho vývoje

a inovacĺ z veĘných prostředků a o změně někteľých souvisejĺcich zákonů (zákon o podpoře

výzkumu a vývoje), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů.

10.2 Tato Smlouva upravuje práva Smluvnĺch stran k předmětům duševnĺho vlastnictvĺ existujicim

před uzavřenĺm Smlouvy a stanoví pravidla uŽiti těchto předmětů pro ričely realizace Projektu,
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dále Smlouva upravuje práva na vytvořené předměty duševnĺho vlastnictvĺ, které vzniknou

v průběhu trvánĺ Smlouvy a stanou se vlastnictvĺm Smluvnĺch stran, které je vytvoří.

1o'3 Předmětem duševnĺho vlastnictvĺ se pro ričely Smlouvy rozumĺ jakýkoli výsledek duševnĺ činnosti,

na jehoŽ základě vznikne nehmotný statek, ktený je objektivně zachytitelný, který má faktickou či

potencionálnĺ výrobnĺ, průmyslovou či vědeckou hodnotu. Jedná se zejména o vynálezy,

technická řešenĺ chráněná uŽitným Vzorem, průmyslové uzory, zlepšovaci návrhy,

biotechnologické vynálezy, ochranné známky, dĺla podle práva autorského, know-how, a dalšĺ

výsledky duševnĺ činnosti.

10.4 Předměty duševnĺho vlastnictvĺ, které jsou Ve vlastnictvi jednotlivých Smluvnĺch stran

před uzavřenim Smlouvy a které jsou potřebné pro realizaci Projektu nebo pro uŽĺvánĺ jeho

výsledků, zůstávajĺ ve vlastnictvĺ Př'ljemce nebo Dalšĺho účastnika. Smluvnĺ strany si vzájemně

umoŽnĺ bezplatné vyuŽĺvánĺ předmětů duševnĺho vlastnictvijim náleŽĺci v rozsahu potřebném pro

účely realizace Projektu.

10'5 Smluvnĺ strany se dohodly na tom, Že duševni vlastnictvĺ vzniklé při plněnĺ úkolů v rámci Projektu

je majetkem té Smluvni strany, jejĺŽ pracovnĺci duševnĺ vlastnictvi vytvořili. Smluvnĺ strany si

navzájem oznámĺ vytvořenĺ duševnĺho vlastnictví a Smluvní strana, která je majitelem takového

duševnĺho vlastnictvĺ, nese náklady spojené s podánĺm přihlášek a vedenĺm přĺslušných ŕizeni.

10.6 Vznikne-li duševnĺ vlastnictvĺ při plněnĺ r1kolů v rámci Projektu prokazatelně spolupracĺ

pracovnĺků Smluvnich stran, je toto duševni vlastnictvi společným majetkem Smluvnĺch stran, a

to v tom poměru majetkových podĺlů, v jakém se na vytvořenĺ duševniho vlastnictvĺ podĺleli

pracovnĺci kaŽdé ze Smluvnich stran. Pokud nenĺ moŽné podĺly Smluvnĺch stran na společně

vytvořeném duševnĺm vlastnictvĺm stanovit, jsou spoluvlastnické podĺly Smluvnĺch stran k tomuto

duševnĺmu vlastnictvĺ sĘné. Smluvnĺ strany jsou si vzájemně nápomocny při přĺpravě podánĺ

přihlášek' a to i zahraničnĺch. Smluvnĺ strany se v poměru jejich spoluvlastnických podĺlů podĺlejĺ

na nákladech spojených s podánim přihlášek a vedenĺm přĺslušných řizenĺ.

1o7 Nebude-li jedna ze Smluvnich stran mit zájem na podánĺ přihlášky, můŽe druhá Smluvní strana

poŽádat o převedenĺ práva na podáni takové přihlášky na sebe. Smluvnĺ strany před převodem

projednajĺ podmĺnky převedenĺ práva podat přihlášku. Smluvnĺ strany jsou si vzájemně

nápomocny při připravě podánĺ přihlášek, a to i zahraničnich, Smluvnĺ strana, na kterou je

převedeno právo k podánĺ přihlášky nese náklady spojené s podánim přihlášky a vedením

přĺslušných řizeni'
1o'8 Prohlášenĺ o vytvořeni předmětu duševního vlastnictvĺ, např. ovytvořeni vynálezu, vzniklého

v rámci Projektu je nutné provést pĺsemně, provede jej ta Smluvnĺ strana, která předmět

duševnĺho vlastnictvĺ vytvořila sama nebo se na vytvořeni podilela z větší části, v případě rovnosti

podilů provede přihlášenĺ Přĺjemce.

1o.9 Práva původců budou Smluvnimi stranamĺ řešena dle $ 9 zák'č.52711990 Sb., ovyná|ezech a

zlepšovacĺch návzĺch, ve zněni pozdějšĺch předpisů nebo dle obdobných předpisů.

10.10 Smluvní strany jsou oprávněny vyużĺvat know-how získané při prováděni Projektu a přenést

výsledky tohoto know-how do praxe při současném zachovánĺ povinnostĺ Smluvních stran dle

článku Xl této Smlouvy.

10,11 Pokud práuazpředmětu duševniho vlastnictvĺ, které bude vytvořeno při realizaci PĄektu, náleŽĺ

v souladu s ustanovenimi Smlouvy vĺce Smluvnĺm stranám, o vyuŽitĺ těchto práv rozhodnou

všichni spoluvlastnĺci jednomyslně, Žádný ze spoluvlastnĺků neni oprávněn vyuŽivat tato práva

bez souhlasu ostatnĺch spoluvlastnĺků. Smluvnĺ strany se zavazujĺ vynaloŽit maximální úsilĺ o

dohodu na společném vyuŽiti práv z předmětu duševnĺho vlastnictvi' K platnĺámu uzavřenĺ

licenčni smlouvy je třeba souhlasu všech spoluvlastnĺků' K převodu präu zpředmětu duševního

vlastnictvĺ na třetĺ osobu je zapotřebĺ jednomyslného souhlasu všech spoluvlastnĺků, Na třeti

osobu můŽe některy ze spoluvlastnĺků převést svůj podil jen v přĺpadě, Že ostatnĺ ze

spoluvlastníků nepřijmou ve lhůtě jednoho měsĺce pĺsemnou nabĺdku převodu. V ostatnĺch

otázkách se vzájemné vztahy mezi spoluvlastnĺky řĺdĺ obecnými předpisy o podĺlovém

spoluvlastnictvĺ'
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10,12Všechna práva k výsledkům Projektu patři Přijemci a Dalšĺmu rjčastnĺkovi, Każdému ztěchto

subjektů bude rozdélena přĺslušná část výsledků, resp. práv k přĺslušné části výsledků Projektu

v póměru celkových způsobilých nákladů za celou dobu trvání Projektu s výjimkou práv

k duševnimu vlasinictvĺ vzniklých při plněni úkolů v rámci projektu, kdy se bude postupovat dle

článku 10.5 této Smlouvy'

10.13 Smluvnĺ strany majĺ bezplatný přistup k výsledkům Projektu dosaŽeným během jeho řešeni, které

jsou nutné k implementacijejich vlastnĺho přĺspěvku k Prqektu, Po ukončeni řešenĺ Projektu maji

śmluvnĺ strany přĺstup k výsledkům Projektu za podmínek, které mezi sebou sjednajĺ.

10.'t4Výzkumné organizace majĺ právo přijmout vlastnická a uŽĺvací práva kprojektovým výsledkům,

které leŽĺ mimo komerčni zájmy ostatnĺch účastnĺků Projektu'

clánek Xl.

Zajištěnĺochrany výsledků výzkumu a vývoje uskutečněných v souvislostl s Projektem

11.1 Smluvni strany se zavazujĺ zachovávat mlčenlivost ohledně všech informaci vztahujĺcich se

k řešenĺ Projektu, včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroŽeny cĺle a výsledky jeho řešenĺ,

Všechny infórmace vztahujĺcĺ se k řešeni Projektu a výsledkům Projektu jsou povaŽouány za

důvěrné s výjimkou informacĺ poskytovaných do lS VaVal nebo infoľmacĺ, kteri je Smluvnĺ

strana dle fŕávniho předpisu povinna poskytnout přĺslušnému oľgánu, a k jejichŽ poskytnutĺ

byla přĺslušným orgánem vyzvána.

KaŻdä Smluvni strana se zavazuje, Že bude chránit a bez předchozĺho pĺsemného souhlasu

druhé Smluvni strany nesdělĺ či nezveřejnĺ informace, které ziskala na základě této Smlouvy od

druhé Smluvnĺ strany a které poskytujĺci Smluvnĺ strana výslovně označila jako důvěľné

informace, a které jsoü odlišné od důvěrných informacĺ dle bodu 11,1tohoto článku, tj. informací

poskytovaných do lS VaVal nebo informacĺ, které je Smluvnĺ strana dle právnĺho předpisu

povińna poskytnout přĺslušnému orgánu' a k jejichŽ poskytnutĺ byla přislušným orgánem

vyzvána,'V připadě porušenĺ povinnosti uvedené v tomto ustanovenĺ Smlouvy se za kaŽdé

jednotlivé poruśenítéto povinnosti Smluvnĺ stranou sjednává smluvnĺ pokuta ve výši 30 000 Kč'
'splatná 

na účet poškozené Smluvnĺ strany. Nelze-li určit poškozenou Smluvnĺ stranu, hradĺ se

smluvnĺ pokuta irĺiemci, Povinnosti mlčenlivosti podle tohoto odstavce platĺ po dobu 10 let od

uzavřenítéto Smlouvy.

Povinnost dle tohoto odstavce se nevztahuje na informace:

a) které jĺ byly jiŽ dřĺve známy, aniŽ by přijala záuazekdůvěrnosti druhé Smluvnĺ straně

b) které řádně ziskala od třetĺ osoby, která podle jejĺch vědomosti nenĺ uäzána důvěrnosti ve

vztahu k této informaci, nebo

c) které jsou, nebo se stanou veřejně dostupnými nikoli v důsledku porušenĺ této Smlouvy nebo

právnĺho předpisu

d) pokud povinnost poskytnout Důvěrné informace vyplývá z právniho předpisu a Smluvni strana

byla k jejich poskytnutĺ přĺslušným orgánem vyzvána

zverąnule_li kierákoliv ze Smluvních stran informace o Projektu nebo o výsledcích Projektu je

povinńa bůsledně uvádět identifikačnĺ kód Projektu podle Centrálni evidence pľqektů (dále jen

,,cEp") a dále tu skuteönost, Že výsledek Projektu byl zĺskán za finančniho přispěni
'ioslĺyiovatele 

v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a jnovacĺ. Současně je pak povinen

uvésĹ Že se jedná o Projekt řešený ve spolupráci s ostatnimi Smluvnimi stranami a uvést jejich

identifikačnĺ źnaky. ZveĘněnim nesmi být dotöena nebo ohroŽena ochrana výsledků Projektu,

jinak Smluvnĺ strana odpovĺdá ostatnim Smluvnĺm stranám za způsobenou škodu.
-Smluvni 

strany se dohodly na nĺŽe uvedeném způsobu předávánĺ výsledků do Rejstřĺku

informacĺ o výsledcich (dále jen,,RlV") podle zákona č. 130/2002 sb., o podpoře výzkumu,

11.2

11.3

11.4
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experimentálnĺho vývoje a inovacĺ z veřejných prostředků a o změně někteých souvisejĺcĺch

zákonů, ve zněni pozdějšĺch předpisů:

a) Přĺjemce a Dalšĺ účastnĺk se zavazujĺ samostatně předávat údaje o výsledcĺch vytvořených

při realizaci Projektu do RlV v terminech a ve formě poŽadované zákonem č. 130/2002 Sb.'

o podpoře výzkumu a vývoje, nebo poŽadované Poskytovatelem.

b) Způsob započĺtávánĺ výsledků a podĺl dedikacĺ v rámci Projektu bude stanoven na základě' 
pödĺlu, 1ĺńz erĺ;emce a Dalši rjčastnĺk přispěli k dosaŽeni započitatelných výsledků

při realfaci Projektu. Pokud se Smluvnĺ strany na výše uvedeném nedohodnou, zauazuji

se respektovat-rozhodnutĺ, které v této věci vydá Poskytovatel nebo jiný věcně přĺslušný

rozhodčĺorgán.

11.5 Podrobnosti vyuŽitĺ výsledků Pľojektu nad rámec ujednánĺ v této Smlouvě budou stanoveny

v Poskytovatel'em schváleném implementačnĺm plánu výsledků projektu a přĺpadně ve Smlouvě

o vyuŽitĺvýsledků. lmplementaöni plán se smluvnĺ strany zauazuji dodżovat.

11.6 Dalšĺ účastnĺk bere na vědomi, Že Poskytovatel má bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné

právo předkládat, rozmnoŽovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů,

konferenci a informace z ostatnĺch dokumentů týkajĺcĺch se Projektu, uveřejněných Přĺjemcem'

Dalšim účastnĺkem nebo s jejich souhlasem.

Glánek Xll.

Odpovědnost za škodu

12.1 Přĺjemce odpovĺdá Poskytovateli za zäkonné pouŽitĺ poskytnuté podgory. Dalšĺ účastnĺk

odpovĺdá Přĺjemci za škodu způsobenou porušenĺm povinnostĺ vyplývajĺcĺch z této Smlouvy a

sńlouvy o poskytnutĺ podpory, včetně Všeobecných podmínek Poskytovatele a dalších

dokumentů Poskytovatele záuazných pro poskytováni podpory, a to zejména za:

. nedokončenĺ té části PĄektu, zaniŻnese dle této Smlouvy odpovědnost,

o poskytnutĺ nesprávných, neúplných nebo jinak vadných výsledků vědecké pľáce,

o hOľeSpgktováni informačnĺch povinnostĺ vůči Přijemci a Poskytovateli jakoŽ i povinnosti

vyplývajĺcĺch z právnich předpisů a směrnic EU

o hgSľOV1|alosti při vedenĺ účetnictvĺ a porušovánĺ povinnostĺ k archivacidokladů Projektu,

o neposkytnutĺ součinnosti v přĺpadě, kdy je podle této Smlouvy povinen součinnost

poskytnout.

12'2 Dalši účastnĺk bere na vědomi, Že porušenĺ některé z povinnostĺ Dalšim účastnĺkem má

za následek uplatněnĺ sankčnich usianovenĺ Všeobecných podmĺnek Poskytovatele vůči

Přĺjemci. V přĺpadě, Že v důsledku porušenĺ povinnosti Dalšĺm účastnĺkem bude ze strany

Poikytovateie irři1emci vyúčtována smluvni pokuta nebo jiná peněŽitá sankce, je Dalšĺ Účastnĺk

povinen tuto sankci Přĺjemci uhradit, a to do 30 dnů od doručenĺ pĺsemné výzvy k úhradě.

clánek XlIl.

Doba trvání Smlouvy, odstoupeníod Smlouvy a smluvnĺsankce

13,1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu zástupci všech Smluvních stran, a to

v přĺpadě uzävřeni Smlouvy o poskytnutĺ podpory nebo vydánĺ Rozhodnutĺ o poskytnuti podpory

ł přĺilušnému návrhu Projektu' V přĺpadě povinnosti zveřejnit tuto Smlouvu je účinná dnem

uveřejněnĺ ve veřejném registru smluv, Platnost a účinnost Smlouvy je ukončena po 3 letech od

ukončenĺ řešenĺ Projektu' Ustanovenĺ ćl,7.4,7.7,8.10, 11,1, 11'2 a 11.3 zůstávají platná a

účinná i po skončenĺ doby, na kterou je Smlouva uzavřena. Stejně tak ztistávaji platná a Účinná i

jakákolp dalši ustanoveníteto Smlouvy, u nichŽ je zřejmé, Že bylo úmyslem Smluvnĺch stran, aby

nepozbyly platnosti a účinnostiokamŽikem uplynutídoby, na kterou je Smlouva uzavřena.
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13.2 Pokud je to vzhledem ke stavu Projektu relevantnĺ, tato Smlouva pozbývá platnosti rozhodnutím

Poskytovatele ve veřejné soutěŽi o tom, Že návrh Projektu nebude podpořen.

13.3 Pokud Dalšĺ účastnĺk pouŽije účelovou podporu poskytnutou mu na základě této Smlouvy

V rozporu s účelem a/nebo na jiný Účel' neŽ na kteľý mu byla ve smyslu Smlouvy poskytnuta,

nebo v připadě, kdy se prokáŽe, Že údaje předané Dalšĺm účastnĺkem před uzavřenĺm Smlouvy,

které představovaIy podmĺnky, na jejichŽ splnění bylo vázáno uzavřenĺ Smlouvy, jsou nepravdivé,

zauazuje se Dalšĺ účastnĺk uhradit Přijemci smluvnĺ pokutu ve výši 5 % z celkové částky podpory

za celou dobu řešenĺ uvedené v čl. 8.2 Smlouvy, a to do 30 dnů od doručenĺ výzvy k úhradě.

V přĺpadě výše uvedeného porušeni povinnostĺ Dalšĺho účastnika je zároveň Přijemce oprávněn

od Smbuuy pĺsemně odstoupit, Přijemce můŽe odstoupit od Smlouvy také v přĺpadě, Že dojde

k ukončenĺ Smlouvy o poskytnutĺ podpory uzavřené za rjčelem financovánĺ Projektu mezi

Poskytovatelem a Přijemcem.

13,4 Pokud Přĺjemce odstoupĺ od Smlouvy dle předchoziho odstavce, je, pokud mezi Smluvnĺmi

stranami nenĺ dohodnuto jinak, Dalšĺ rjčastnĺk povinen Přĺjemci vrátit veškerou podporu, která mu

byla na základě této Smlouvy poskytnuta, a to včetně přĺpadného majetkového prospěchu

získaného v souvislosti s neoprávněným pouŽitĺm této podpory, a to nejdéle do 30 dnů ode dne,

kdy mu bylo doručeno pisemné vyhotoveni listiny obsahujĺci oznámeni o odstoupení od Smlouvy

ze strany Přijemce'

13.5 Dalšĺ rjčastnĺk je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to jen z důvodů a na základě jeho pĺsemného

odůvodněného prohlášeni o tom, Že nemůŽe splnit své zäuazky dle této Smlouvy. V takovém

přĺpadě je povinen vrátit dle pokynu Př'ljemce veškerou podporu, která mu byla na základě

śmbuvy-poskytnuta, včetně případného majetkového prospěchu ziskaného v souvislosti s

pouŽitĺm ieto ĺoelove podpory, a to do 30 dnů ode dne, kdy odstoupenĺ od Smlouvy bylo

doručeno Přĺjemci'

13.ô Pokud některá Smluvnĺ strana opakovaně neplnĺ své povinnosti dané touto Smlouvou, ani po

pĺsemné výzvě oprávněné Smluvnĺ strany ukládajĺcĺ dostatečnou lhůtu k odstraněnĺ vytýkaných

porušenĺ, 
'anebo 

se dopustĺ hrubého porušenĺ této Smlouvy, nebo ztratĺ způsobilost být

úÖastnĺkem této Smlouvy, ostatni Smluvnĺ strany započnou jednáni s Poskytovatelem o ukončenĺ

jeji účasti na řešení Projektu a připadné náhradě, pokud tak bude ohledem na povahu Projektu a

je'ho řešení účelné a s ohledem na záuaŻnost porušení moŽné. Pokud bude taková změna ze

iľany Poskytovatele odsouhlasena, ostatni Smluvni strany od této_Smlouvy odstoupĺ a uzavřou

novoü Smlouvu o účasti na řešenĺ pĄektu nebo dodatek k tóto Smlouvě s přĺpadným novým

Dalšĺm rjčastnĺkem' Dalšĺ účastnĺk, jehoŽ účast na Projektu má být dle tohoto čIánku ukončena

poskytne ostatnĺm Smluvnĺm stranám maximálnĺ moŽnou součinnost při řešeni a vypořádánijeho

záuazrŮ ztéto Smlouvy, zejména jeho závazků týkajĺcĺch se té části Projektu, zaniŻ nese dle

této Smlouvy zodpovědnost.

1g.7 Pokud některá ze Smluvnĺch stran hodlá odstoupit z řešenĺ Projektu, at uŻ z důvodu změny

Přĺjemce v PĄektu, sniŽováni počtu Smluvnich stran, Öi jiné obdobné změny, a Poskytovatel

takovou změnrr schválĺ, bude součástĺ přislušného dodatku k této Smlouvě dohoda, předávacĺ

protokol či jiný obdobný dokument stvzujíci souhlas všech Smluvnĺch stran o vypořádánĺ

dosavadnich povinnosti odstoupivšĺ Smluvnĺ strany vyplývajĺcíji z řešenĺ Projektu, zejména stav

dosaŽených výsledků, dále finančnĺ otázky týkajĺci se řešenĺ Projektu a práva k duševnĺmu

vlastnictví.

13.B odstoupenĺ od Smlouvy je účinné jeho doručenĺm druhé Smluvni straně, nejpozději však

schválenĺm ze strany Poskytovatele v přĺpadech, kdy je takové schválení vyŽadováno.

13.9 Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektu Dalšĺho účastnĺka nebo jejich část, je Dalšĺ účastnĺk

povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené Přĺjemcem. Nevrátĺ-li Další

úÖastnĺk neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené lhůtě' je povinen zaplatit Příjemci úrok

z prodleni ve výši O,1o/o z nevrácené částky zakaŻdý den prodlení,

13.10Ustanoveními o smluvní pokutě, ať je o nich hovořeno kdekoli ve Smlouvě, neni dotčen nárok

Přĺjemce nebo Dalšĺho účastnĺka na náhradu škody.
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Clánek XlV.
Závěrečná ustanovenĺ

14.1 Údaie o Projektu podléhaji kidu důvěrnosti údajů C, podléhajĺtedy obchodnĺmu tajemstvĺ ($ 504

zákóna č,.8gt2o1'2Sb., óböanský zákonĺk, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů), ale název pĘektu,

cĺle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnoceni výsledku řešenĺ projektu

dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné'

14.2 Pojmy s velkýmpočátečnĺm pĺsmenem uŽité vtéto Smlouvě majĺ význam vtéto Smlouvě

oeiinóvany'' Ńejsäu-li takové pojmy definovány v té-to Smlouvě, majĺ význam definovaný

ve Všeobócnýcń podmĺnkách Ŕo'skýtovatele, Smlouvě o poskytnutĺ podpory, Rozhodnutĺ o

poskytnutĺ podpory a dalšĺ relevantnĺ dokumentaci Poskytovatele'

14.3 Bude]i kterékoliv ustanovenĺ této smlouvy shledáno přislušným soudem nebo jiným orgánem

neplatným, neúčinným, nevymahatelným, nebo takovým, Že se k němu nebude přihlĺŽet, bude

takové ustanovenĺ povaŽováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatni ustanovenĺ této Smlouvy

zůstanou v plném ŕozsahu v platnosii a účinnosti, pokud z povahy takového ustanoveni nebo z

jeho obsahu anebo z okolnostĺ, za nichŻ bylo uzavřeno, nevyplývä, Że..je nelze oddělit od

ostatnĺho obsahu této Smlouvy. Smluvnĺ strany v takovém připadě uzavřou takové dodatky k

této Smlouvě, které budou nez'bytné k dosażenivýsledku stejného, a pokud to neni moŽné, pak

co nejbliŽšĺho tomu, jakého ńelo ny't dosaŽeno neplatným ustanovenim, nevymahatelným

ustanovenĺm, nebo ustanovenĺm, ke kterému se nepřihlĺŽelo.

14.4 Smluvnĺ strany se dohodly, Že přĺpadné spory vzniklé při realizaci.Smlouvy budou řešit

vzájemnou dońodou. Pokuďby se nepodařilo dosáhno.ut smĺrného řešenĺ v přiměřené době, má

rteŕarolize Smluvnĺch stran právo předloŽit spornou záleŽitost soudu'

14.5 Pokud tato Smlouva podléhá právnĺ úpravě zák' č, 34012015 Sb,, zákon o registru smluv,

V platném zněni, a má být uveŕejněna v registru smluv dle $ 5 tohoto zákona, Smluvnĺ stľany

prohlašujĺ, Že uveřejněnĺ provede Přĺjemce'

14.6 šmlouva můŽe zańirnout Úplným splněnĺm všech závazků všech Smluvnich stran, které z nĺ

vyplývaji, odstoupenĺm od' śmbuvy podle 
-ustanovenĺ 

článku Xlll. této Smlouvy a/nebo

piś.'n'ou dohodou Smluvnich stran, ve které budou mezi Přĺjemcem a Dalšĺm účastnĺkem

sjednány poońĺnry ukončeni Smlouvy, Nedjlnou součástĺ dohody o ukončenĺ Smlouvy bude

räone výĺetovánĺ všech finančnĺch prostředků, které byly na řešenĺ Projektu Smluvnimi stranami

vynaloŽeny.

14'7 Vztahy Smlouvou neupravené se řidi právnĺmi předpisy Ceské republiky'

14.8 Změny a doplňky Smlbuvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvnĺch stran, a to formou

pisemných čĺslovaných dodatků ke Smlouvě'

14.9 Ż-łranaśmluvnĺ strana nesmĺ bez pisemného souhlasu všech ostatnich Smluvnĺch stran a bez

předchozĺho souhlasu Poskytovatele záuazky vyplývajĺci ze Smlouvy vypovědět, popř' převést

tyto závazky na třetĺosobu

14.10 śmbuva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichŽ Přĺjemce obdrŽĺ dva sĘnopisy a Dalšĺ

rjčastnik jeden stejnopis'

14'11 Přĺjemce a Dalši Łčastnĺk tĺmto prohlašujĺ, że uzavřenj této Smlouvy proběhlo plně v_souladu

s f1icn internimi předpisy a jsou si plně vědomy zäuazkťl, které uzavřenim této Smlouvy

přebĺrajĺ.

14.12 Nedilnou součástĺ Smlouvy je:

Přĺloha č. 1 - Smlouva o poskytnutĺ podpory

Přĺloha č' 2 - Všeobecné podminky TA CR (v. 6)

Přĺloha č. 3 _ Zäuazné parametry řešenĺ projektu

T4



V Husinci-ŘeŽidne dne: 1 ,9,2020

Za Přĺjemce:

Jiřička

ŘeŽ, a. s,

ovotný

V Husinci-ŘeŽi dne: 2.9.2020

Za Dalšĺho účastnĺka č, 1:

ng. Milan
jed

Cenhum ŘeŽ s.r.o.

/zhl
lng T
ölen představenstva

ÚJV ŘeŽ, a. s.

lng. Ján Milčák
jednatel .

Centrum výzkumu ReŽ s.r.o.

V Praze dne: 3.9.2020

Za Dalšĺho Účastníka č

lng' Jaromĺr Ph

prokuľista a ředitel
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Lenka.Hudcova
Zvýraznění

Lenka.Hudcova
Zvýraznění

Lenka.Hudcova
Zvýraznění

Lenka.Hudcova
Zvýraznění

Lenka.Hudcova
Zvýraznění


