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SMLOUVA O ÚČASTI NA EŠENÍ PROJEKTU Č. QK21020022 
(dále jen „Smlouva“) 

 uzav ená dle § 1746 odst. 2 zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších 
p edpisů Ědále jen „OZ“¨ě a v souladu s § 2 odst. 2 písm. hě zákona č. 130/2002 Sb., zákon o 

podpo e výzkumu experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edků, ve zn ní 
pozd jších p edpisů Ědále jen „ZPVV“ě 

Níže uvedené smluvní strany: 

Česká zem d lská univerzita v Praze 
Se sídlem:  Kamýcká 12ř, 165 00, Praha – Suchdol 
IČO:   6046070ř 
DIČ:   CZ6046070ř 
Zastoupena: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 
Bankovní spoj.:  Česká spo itelna, a.s. 
Účet číslo:  500022222/0Ř00 
 (dále jen „hlavní p íjemce“ě 

a 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
Se sídlem:  Žabov eská 250, 156 27 Praha 5 
IČO:  0002704ř 
DIČ:   CZ0002704ř 
Zastoupena: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., editelem 
Zapsána:   v rejst íku ve ejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Účet číslo: 24635051/0100 
(dále jen „další účastník 1“) 

a 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem:   Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol 
IČO:  67řŘ5Ř5Ř 
DIČ:   CZ67řŘ5Ř5Ř 
Zastoupena: Ing. Miroslavem Punčochá em, DSc., editelem 
Zapsána:   v rejst íku ve ejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy 
Bankovní spojení: ČSOB  
Účet číslo:  2Ř55Ř3Ř7Ř/0300 
(dále jen „další účastník 2“) 

a 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem:  Vídeňská 10Ř3, 142 20 Praha 4 - Krč 
IČO:  613ŘŘř71 
DIČ:   CZ613ŘŘř71 
Zastoupena:  Ing. Ji ím Haškem, CSc., editelem 
Zapsána:   v rejst íku ve ejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Účet číslo: 2246660227/0100 
(dále jen „další účastník 3“) 

a 
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Státní zdravotní ústav 
Se sídlem:  Šrobárova 4Ř, 100 42 Praha 10 
IČO:  75010330 
DIČ:   CZ75010330 
Zastoupen:  MUDr. Pavlem B ezovským, MBA, editelem 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Účet číslo: 1730101/0710 
(dále jen „další účastník 4“) 

(další účastník 1, další účastník 2, další účastník 3  a další účastník 4 společně také jako dále společně jen „další 
účastník“ pop ípadě „další účastníci“) 

(dále také všichni společně jako „smluvní strany“) 

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o účasti na ešení projektu. 
I. 

P edm t Smlouvy 

1.1. P edmětem této Smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu s názvem 
„Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zem d lství s ohledem na 
mikropolutanty“, registrační číslo QK21020022 (dále jen „projekt“). Na projekt budou použity účelové 
finanční prost edky poskytnuté formou dotace v návaznosti na výsledky ve ejné soutěže ve výzkumu a 
vývoji (dále jen „účelová podpora“) prost ednictvím Smlouvy č. QK21020022 o poskytnutí podpory na 
ešení projektu č. QK21020022 (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory“), která byla uzav ena mezi 

hlavním p íjemcem a Ministerstvem zemědělství (dále jen „poskytovatel“). 
1.2. Cílem projektu je komplexně posoudit vhodnost aplikace upravených čistírenských kalů (kompostování, 

pyrolýza) na zemědělskou půdu s důrazem na tzv. mikropolutanty (léčiva, endokrinní disruptory, 
perfluorované látky, mikroplasty) a na “tradiční” polutanty (kovy, metaloidy, PAU, PCB) v závislosti na 
půdních charakteristikách. V rámci laboratorních (loužící a pH-statické experimenty) a terénních 
experimentů bude posouzeno loužení a p íjem polutantů zemědělskými plodinami, jejich vliv na půdní 
mikrobiální aktivitu a vliv aplikace kalů na bilanci živin, obsah a kvalitu půdní organické hmoty a 
retenční schopnost půd. Tohoto cíle bude dosaženo dle termínů uvedených v návrhu projektu, který je 
součástí výše uvedené Smlouvy o poskytnutí podpory. 

1.3. P edmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností hlavního p íjemce a dalšího účastníka p i 
realizaci projektu. Projekt bude realizován podle schváleného návrhu projektu. 

1.4. P edmětem této Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude hlavním p íjemcem poskytnuta 
část účelových finančních prost edků dalšímu účastníkovi projektu. 

1.5. P edmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran k hmotnému majetku 
nutnému k ešení projektu a nabytého dalším účastníkem projektu a dále k výsledkům projektu a využití 
výsledků projektu. 

1.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou P íloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí podpory včetn  všech jejích 
p íloh, P íloha č. 2 - Rozd lení odpov dnosti za jednotlivé výsledky projektu a P íloha č. 3 - 
Všeobecné podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu 
Ministerstva zem d lství na období 2017-2025, ZEM  Ědále také jen „Všeobecné podmínky“ě. 
Povinnosti hlavního p íjemce uvedené v těchto dokumentech se vztahují i na dalšího účastníka. Výše 
uvedené dokumenty jsou pro dalšího účastníka závazné a je povinen se s nimi v plném rozsahu seznámit 
a jimi se ídit. Obsahuje-li tato Smlouva úpravu odlišnou od Smlouvy o poskytnutí podpory, použije se 
p ednostně ustanovení Smlouvy o poskytnutí podpory. 

1.7. Další účastníci berou na vědomí, že veškerá komunikace mezi poskytovatelem, hlavním p íjemcem a 
dalším účastníkem/dalšími účastníky, týkající se závazků a povinností vyplývajících ze Smlouvy o 
poskytnutí podpory, se uskutečňuje prost ednictvím hlavního p íjemce, k čemuž se zavazují hlavnímu 
p íjemci poskytnout nezbytnou součinnost. 

1.Ř. Další účastníci berou dále na vědomí, že hlavní p íjemce zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní 
a finanční koordinaci projektu a odpovídá za průběh ešení projektu jako celku včetně účelnosti a 
hospodárnosti nakládání s poskytnutou podporou se z etelem na plnění výsledků projektu, a to včetně 
částí projektu realizovaných dalšími účastníky a zavazují se ke splnění uvedeného poskytnout nezbytnou 
součinnost. 

II.
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ízení a realizace spolupráce 

2.1. Odpovědnost za ešení projektu ponese a celkovou koordinaci a ízení prací bude provádět ešitel 
projektu, na straně hlavního p íjemce – prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (dále jen „ ešitel“). 
Tomuto ešiteli projektu budou p ímo pod ízeni i další ešitelé projektu. Další ešitel za dalšího účastníka 
1 je prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (dále jen „další ešitel“). U dalšího účastníka 2 bude ešiteli 
projektu p ímo pod ízen doc. Ing. Michael Poho elý, Ph.D. (dále jen „další ešitel“). U dalšího 
účastníka 3 bude ešiteli projektu p ímo pod ízen prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (dále jen „další 
ešitel“). U dalšího účastníka 4 bude ešiteli projektu p ímo pod ízen MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 

(dále jen „další ešitel“). 
2.2. ešitel zajistí koordinaci projektu tak, aby plnění jednotlivých úkolů probíhalo v souladu se schváleným 

návrhem projektu.  
2.3. ešitel bude odpovědný za zpracování zpráv a za čerpání finančních prost edků celého projektu. Jeho 

úkolem bude také kontrola jednotlivých etap projektu a jejich výstupů a dodržování podmínek daných 
touto Smlouvou a jejími p ílohami. 

2.4. Další účastník projektu se touto Smlouvou zavazuje hlavnímu p íjemci, že v rámci spolupráce na ešení 
projektu bude provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené 
zejména v p íloze č. 1 (Smlouva o poskytnutí podpory, včetně jejích p íloh), která je nedílnou součástí 
této Smlouvy, smě ující k realizaci projektu, pop ípadě i další úkony nutné nebo pot ebné pro realizaci 
projektu (dále jen „ ešení části projektu“). 

2.5. Další účastník projektu je povinen realizovat ešení části projektu v souladu s touto Smlouvou, v souladu 
se schváleným návrhem projektu a Smlouvou o poskytnutí podpory uzav enou mezi hlavním p íjemcem 
a poskytovatelem včetně jejích p íloh, s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemohou 
vztahovat na Dalšího účastníka projektu tak, aby bylo dosaženo účelu a splněny veškeré závazky z této 
Smlouvy a ze schváleného návrhu projektu vyplývající. 

2.6. Další účastník projektu a hlavní p íjemce jsou povinni dodržet harmonogram výsledků dle Rozd lení 
odpov dnosti za jednotlivé výsledky projektu ĚP íloha č. 2ě. 

III. 
Náklady na ešení projektu 

3.1. Projekt bude financován dle žádosti projektu z prost edků účelové podpory a neve ejných zdrojů. Změny 
oproti p edložené žádosti projektu navrhuje hlavní p íjemce a schvaluje poskytovatel. Změny lze 
provádět pouze v souladu s ustanoveními poskytovatelské smlouvy a jejích dodatků. 

3.2. Z poskytnuté podpory lze hradit výdaje nebo krýt náklady splňující podmínky způsobilosti stanovené v 
ustanovení § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., Smlouvou o poskytnutí podpory, Všeobecnými 
podmínkami nebo zadávací dokumentací, a které jsou nebo byly vynaloženy za účelem zajištění dosažení 
cílů a výsledků projektu po dobu ešení projektu. 

3.3. Z poskytnuté podpory lze hradit nebo pokrýt náklady vzniklé nejd íve od data uvedeného jako začátek 
ešení projektu a nejpozději do data ukončení ešení projektu. 

3.4. Podporu může hlavní p íjemce a další účastník projektu použít výhradně způsobem, který je v souladu v 
souladu s pravidly poskytnutí podpory stanovenými Všeobecnými podmínkami, Smlouvou o poskytnutí 
podpory a zadávací dokumentací ešení projektu, zejména pak využívat podporu na úhradu nebo pokrytí 
způsobilých nákladů, v souladu s rozpočtem projektu a postupovat v souladu se zásadami efektivnosti, 
účelnosti a hospodárnosti a dále v souladu s § Ř odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. a podle zákona č. 
134/20016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve znění pozdějších p edpisů. 

3.5. Hlavní p íjemce je za p edpokladu, že další účastník projektu ádně plní závazky vyplývající z této 
Smlouvy, zejména pak p edloží ve stanovených termínech p íslušné zprávy a jiné dokumenty o postupu 
ešení části projektu, povinen poskytnout dalšímu účastníkovi projektu stanovenou část účelové podpory 

pro jednotlivé kalendá ní roky na ešení části projektu (dále jen „dotace“), a to ve výši stanovené ve 
Smlouvě o poskytnutí podpory. 

3.6. Výše, časové rozložení a použití poskytnuté účelové podpory se ídí rozpočtem daným Smlouvou o 
poskytnutí podpory. Pokud nedojde ke změnám Smlouvy o poskytnutí podpory oproti společně 
vypracované a podanému návrhu projektu, bude rozdělení podpory v jednotlivých letech ešení odpovídat 
Smlouvě o poskytnutí podpory (P íloha č. 1).  

3.7. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s p edmětem projektu, dále musí být p i azeny ke konkrétní 
činnosti v rámci projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum 
nebo na experimentální vývoj, a na vyžádání hlavního p íjemce doložit. 

3.Ř. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory p i zachování stanovené 
míry podpory.  
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3.ř. Pro p ípad po ízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu jsou smluvní strany 
povinny postupovat podle p íslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZVZ“).  

3.10. Uznané náklady musí splňovat následující podmínky: 
- musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprost edně souviset s realizací 

projektu; 
- musí být způsobilými náklady; 
- musí být prokazatelně zaplaceny hlavním p íjemcem či dalším účastníkem projektu v 

maximální době splatnosti do 30 dnů (tato podmínka se nevztahuje na vyúčtování odpisů), 
bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi hlavním p íjemcem nebo dalším účastníkem 
a dodavatelem; 

- musí být doloženy průkaznými doklady;  
- musí být p imě ené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým); 
- musí být vynaloženy v souladu s principy: 

a. hospodárnosti (minimalizace výdajů p i respektování cílů projektu); 
b. účelnosti (p ímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu); 
c. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). 

3.11. Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory a této Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je 
den uvedený jako začátek ešení projektu ve schváleném znění návrhu projektu, bude na náklady 
spot ebované na ešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spot ebované 
po nabytí účinnosti těchto smluv. 

3.12. Za uznaný náklad projektu se nepovažuje poskytnuté plnění mezi p íjemcem a dalšími účastníky 
navzájem.  

3.13. Na každý náklad vynaložený dalším účastníkem se pohlíží tak, že bude plněn z poskytnuté podpory a 
neve ejného zdroje v poměru podle míry poskytnuté podpory uvedené v P íloze č. 1.  

3.14. Další účastník je povinen o všech vynaložených nákladech projektu vést oddělenou účetní evidenci 
v souladu se zákonem č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů. 

3.15. Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů: 
a) osobní náklady, 
b) náklady na subdodávky, 
c) ostatní p ímé náklady, 
d) nep ímé náklady. 

 
IV. 

Poskytování účelové podpory 
 

4.1. Hlavní p íjemce se zavazuje poskytnout dalšímu účastníkovi účelovou podporu pro 1. rok ešení projektu 
ve výši uvedené v P íloze č. 1 této Smlouvy bezodkladně, nejpozději do 45 kalendá ních dnů od jejího 
poskytnutí poskytovatelem hlavnímu p íjemci. 

4.2. Hlavní p íjemce se zavazuje u víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech ešení začít poskytovat 
dalšímu účastníku účelovou podporu v částkách uvedených v P íloze č. 1 této Smlouvy bezodkladně, 
nejpozději do 45 kalendá ních dnů od jejího poskytnutí poskytovatelem hlavnímu p íjemci. Současně 
musí být splněny závazky dalšího účastníka vyplývající z této Smlouvy. 

4.3. Hlavní p íjemce se zavazuje stanovenou část poskytnuté účelové podpory, jejíž výše pro dané období je 
uvedena v P íloze č. 1 této Smlouvy, p evést na bankovní účet dalšího účastníka v souladu s touto 
Smlouvou. P evedení stanovené části účelové podpory se považuje pouze za p evod finančních 
prost edků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění. 

4.4. Odstoupí-li hlavní p íjemce od Smlouvy o poskytnutí podpory uzav ené s poskytovatelem a ukončí ešení 
projektu a informuje-li o této skutečnosti p edem dalšího účastníka projektu, je další účastník projektu 
povinen ukončit ešení projektu a vrátit p íslušnou část dotace, která dosud nebyla dalším účastníkem 
čerpána, hlavnímu p íjemci, který ji vrátí poskytovateli. V takovém p ípadě neodpovídá hlavní p íjemce 
dalšímu účastníkovi projektu za způsobenou škodu. 

4.5. Nedojde-li k poskytnutí p íslušné části dotace poskytovatelem hlavnímu p íjemci nebo dojde-li k 
opožděnému poskytnutí p íslušné části dotace poskytovatelem hlavnímu p íjemci v důsledku 
rozpočtového provizoria podle zvláštního právního p edpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního 
p edpisu, hlavní p íjemce neodpovídá dalšímu účastníkovi projektu za škodu, která vznikla dalšímu 
účastníkovi projektu jako důsledek této situace. V p ípadě, že dojde k pozastavení poskytnutí p íslušné 
části dotace poskytovatelem z důvodu porušení povinností dalšího účastníka projektu, odpovídá další 
účastník projektu hlavnímu p íjemci za způsobenou škodu. 
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4.6. V p ípadě požadavku poskytovatele na vrácení dotace, je další účastník projektu povinen vrátit hlavnímu 
p íjemci dotčenou část dotace způsobem a v termínu stanoveném hlavním p íjemcem. 

V. 
Závazky dalšího účastníka 

5.1. Další účastník je povinen poskytovat hlavnímu p íjemci pot ebnou součinnost p i vyúčtování uznaných 
nákladů za p edchozí rok, dále poskytovat podklady pro roční zprávy o průběhu ešení projektu a p edávat 
aktualizované údaje o projektu, a to v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, jejími p ílohami a 
Všeobecnými podmínkami, resp. na základě požadavků hlavního p íjemce. 

5.2. Za účelem ově ení a zhodnocení postupu spolupráce dalšího účastníka projektu na ešení projektu je další 
účastník projektu povinen p edložit hlavnímu p íjemci zejména: 

a) průběžné zprávy,
b) mimo ádné zprávy,
c) závěrečnou zprávu,
d) výkazy uznaných nákladů projektu,
e) další zprávy, pokud tak stanoví hlavní p íjemce.

5.3. Průběžnou zprávou se rozumí zpráva o postupu ešení části projektu dalším účastníkem projektu, 
p ípadných odchylkách v obsahu ešení části projektu a zpráva o dosažených výsledcích za uplynulé 
období. 

5.4. Průběžné zprávy je další účastník projektu povinen p edkládat hlavnímu p íjemci vždy nejpozději do 
10. 12. daného kalendá ního roku ešení projektu anebo do 10. dne následujícího měsíce po ukončení
jiného období či etapy ešení projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak, p ičemž průběžná zpráva musí
zahrnovat období daného kalendá ního roku či období. Hlavní p íjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou
zprávu i mimo tuto pravidelnou roční periodicitu. V takovém p ípadě je další účastník projektu povinen
p edložit průběžnou zprávu nejpozději do 30 kalendá ních dnů od data, kdy si hlavní p íjemce průběžnou
periodickou zprávu vyžádal.

5.5. Mimo ádnou zprávu p edkládá další účastník projektu na základě žádosti hlavního p íjemce.
5.6. Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech vyplývajících ze

spolupráce dalšího účastníka projektu na ešení části projektu, se shrnutím všech poznatků z těchto úkonů
vyplývajících, a to v takové formě, aby poskytla t etím 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 ešení části projektu. Jako součást závěrečné zprávy je další
účastník projektu povinen hlavnímu p íjemci p edložit podklady o celkových vynaložených způsobilých
nákladech projektu.

5.7. Závěrečná zpráva musí zahrnovat celé období ešení části projektu a musí být dalším účastníkem projektu
poskytnuta hlavnímu p íjemci do patnácti kalendá ních dnů po ukončení ešení části projektu, a to i v
p ípadě p edčasného ukončení projektu.

5.Ř. Výkazy uznaných nákladů projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání uznaných
nákladů dalším účastníkem projektu v souladu se schváleným návrhem projektu a touto Smlouvou.

5.ř. Výkazy uznaných nákladů je další účastník projektu povinen p edkládat dohromady společně s každou
průběžnou zprávou, a to v termínech stanovených pro odevzdání průběžné zprávy podle odst. 5.4. tohoto
článku.

5.10. Zprávy uvedené v odst. 5.2. tohoto článku je další účastník projektu povinen poskytovat hlavnímu 
p íjemci v elektronickém vyhotovení, p ičemž další účastník projektu je povinen respektovat pokyny 
hlavního p íjemce týkající se obsahu, struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále pak p edkládat 
zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být hlavním p íjemcem nebo poskytovatelem 
publikovány.   

VI. 
Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory 

6.1. V p ípadě jakéhokoliv porušení povinností dalším účastníkem je hlavní p íjemce oprávněn pozastavit 
poskytování podpory a neposkytnout p íslušnou část podpory ve stanovených lhůtách. 

6.2. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních p íslušných sankčních ustanovení podle 
tohoto článku. 

6.3. Tímto článkem není dotčen nárok hlavního p íjemce na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku 
porušení některé z povinností ze strany dalšího účastníka. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu 
škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních p edpisů nebo z této Smlouvy. 
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6.4. Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše odpovídající 
maximální výši podpory stanovené ve Smlouvě, resp. jejích p ílohách. 

6.5. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování ešení projektu p edešly p edčasnému 
ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu projektu 
a jeho ešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na ešení projektu, který 
porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší.  

6.6. Pokud další účastník projektu porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně hlavní 
p íjemce k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu p imě enou lhůtu. 
Poskytovatel může rovněž písemně dalšímu účastníkovi oznámit zahájení některého hodnotícího procesu 
nebo ve ejnosprávní kontroly za účelem prokázání skutečného stavu věci, p ičemž v p ípadě domnělého 
porušení rozpočtové kázně zpravidla provede ve ejnosprávní kontrolu. Ve druhém p ípadě výzvu k 
nápravě nahrazuje p íslušné opat ení k nápravě. 

VII.  
Práva k hmotnému majetku 

7.1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k ešení projektu a po ízeného z podpory je hlavní p íjemce nebo 
další účastník, který si uvedený majetek po ídil nebo jej vytvo il. Došlo-li k vytvo ení nebo po ízení 
majetku společným působením hlavního p íjemce a dalšího účastníka nebo několika dalších účastníků, 
je takový majetek v jejich podílovém spoluvlastnictví, a to podle míry, v jakém se na jeho vytvo ení nebo 
po ízení podíleli. V pochybnostech jsou podíly rovné. Hlavní p íjemce i další účastník jsou povinni 
nakládat s veškerým majetkem s péčí ádného hospodá e, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě 
nebo odcizení a dále jej využívat zejména pro aktivity spojené s projektem. 

7.2. Po dobu účinnosti této Smlouvy není další účastník oprávněn bez souhlasu hlavního p íjemce s hmotným 
majetkem disponovat ve prospěch t etí osoby, zejména pak není oprávněn tento hmotný majetek zcizit, 
p evést, zatížit, pronajmout, půjčit či vypůjčit. 

VIII. 
ízení vnesených práv 

Ř.1. Za vnesená práva jsou považována taková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví, know-how a 
získaná data, která mají smluvní strany v době uzav ení této Smlouvy nebo je získají později nezávisle 
na ešení projektu.  

Ř.2. Vnesená práva mohou smluvní strany účastnící se na ešení projektu užívat bezplatně pro pot eby 
projektu. K jiným účelům mohou smluvní strany účastnící se na ešení projektu užívat vnesená práva 
pouze na základě p edchozí písemné licenční smlouvy, uzav ené mezi dotčenými subjekty, a to za 
běžných tržních podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

Ř.3. Smluvní strany účastnící se na ešení projektu nesmí vnesená práva poskytnout t etím osobám a nesmějí 
je komerčně využívat. 

IX. 
Práva k výsledkům projektu, duševní vlastnictví 

ř.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství 
ostatních smluvních stran a další důvěrné informace (takové informace, které některá smluvní strana za 
důvěrné označí), které se v rámci této spolupráce dozví, zvláště pak týkající se duševního vlastnictví, bez 
ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby jejich zve ejnění. Tato povinnost 
neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních p edpisů k informacím o takových skutečnostech 
oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní strany p enesou i na své zaměstnance. Zaměstnancem 
smluvní strany se pro účely této Smlouvy rozumí zaměstnanci smluvní strany, p ípadně jiné osoby, které 
vykonávají činnost pro smluvní stranu na základě jakéhokoliv prokazatelného právního vztahu. Povinnost 
mlčenlivosti se nevztahuje na výsledky projektu v rozsahu, který hlavnímu p íjemci umožní zve ejňovat 
úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a jeho výsledcích ve formě, rozsahu a způsobem 
stanoveným poskytovatelem. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví nepoužijí v rozporu 
s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto Smlouvou, ve prospěch t etích osob jinak 
než podle této smlouvy, ani pro vlastní pot ebu, která nemá vztah k p edmětu spolupráce, nebude-li 
dohodnuto jinak. Duševní vlastnictví vložené jednou smluvní stranou do spolupráce zůstává i nadále ve 
vlastnictví této smluvní strany, kdy druhá smluvní strana může duševní vlastnictví užít pouze pro účely 
ešení projektu. 
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ř.2. Rozdělení práv k výsledkům bude primárně vycházet ze závazných parametrů ešení projektu (p ístup k 
výsledkům projektu a rozdělení práv k výsledkům projektu) a zároveň musí respektovat zákaz nep ímé 
ve ejné podpory dle Rámce, tj. p i stanovení spoluvlastnického poměru se úměrně p ihlíží k poměru 
nákladů jednotlivých p íjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nep ímé ve ejné podpo e.  

ř.3. Práva k výsledkům projektu, jejich ochrany a využití jsou upravena zejména ustanovením § 16 ZPVV. 
ř.4. Právem duševního vlastnictví se rozumí zejména:  autorské právo, práva související s právem autorským, právo po izovatele databáze (souboru dat) a know-

how, průmyslová práva, ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), p edmětů
průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční
schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků).

ř.5. Všechna práva k výsledkům projektu, který není ve ejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích,
pat í hlavnímu p íjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů pat í p íslušná část výsledku
dle níže uvedeného rozdělení.

ř.6. Hlavní p íjemce a další účastník projektu ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky
projektu, na kterých se podíleli, nezasahují do práv k p edmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv
t etích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v České republice i v zahraničí.

ř.7. Vznikne-li nové duševní vlastnictví prokazatelně za p ispění více smluvních stran (dále jen „nové duševní
spoluvlastnictví“), je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran (dále jen
„spoluvlastníci“). Poměr podílů bude určen vždy písemnou dohodou a odvíjí se od výše podílu na
činnostech v projektu resp. na materálních, finančních a personálních vkladech smluvních stran na
vytvo ení výsledku.

ř.Ř. Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je pro ochranu každého druhu
duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady spojené s vedením
p íslušných ízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany.

ř.ř. Smluvní strany usilují v souladu se zájmy poskytovatele po ukončení projektu o uzav ení licenčních
smluv na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví za nejvyšší možnou protihodnotu. Spoluvlastníci
rozhodují o uzav ení licenčních smluv, podlicenčních smluv a p evodu práv z duševního vlastnictví
jednomyslně. Smluvní strany mají v p ípadě p evodu práv p edkupní právo.

ř.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že chráněné nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví může 
být smluvní stranou využito pro výzkumné a vzdělávací účely bezúplatně způsobem, který neohrozí jeho 
ochranu. 

ř.11. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem ve ejné zakázky ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající tržní ceně poskytovaných 
práv k duševnímu vlastnictví. Pokud tato nelze objektivně zjistit, postupují smluvní strany jako ádný 
hospodá  tak, aby získaly co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem 
nákladů na dosažení výsledku a p imě eným ziskem. P i poskytování výsledků subjektu, který se podílel 
na podpo e z neve ejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výši neve ejné 
podpory poskytnuté tímto subjektem. 

ř.12. Mohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví t etí 
osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opat ení nebo uzav ít takové smlouvy, aby výkon 
těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany p evedena. Do účinnosti takového opat ení nebo 
smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u t etích osob vykonávána v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy. 

ř.13. P evede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na t etí 
osobu, je povinna zajistit prost ednictvím odpovídajících opat ení nebo smluv, aby povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy p ešly na nového vlastníka práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající 
z této Smlouvy. 

X. 
Poskytování informací a mlčenlivost 

10.1. Další účastník je povinen poskytnout relevantní informace pro účely IS VaVaI v souladu s hlavou VII 
ZPVV a na ízením vlády č. 3ř7/200ř Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací. Za tímto účelem si hlavní p íjemce od dalšího účastníka dle pot eby takové informace vyžádá, 
pokud je již neobdržel na základě jiných skutečností. 

10.2. Všechny informace vztahující se k ešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za důvěrné 
s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVI nebo informací, které je hlavní p íjemce/poskytovatel 
povinen poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním 
ízení. 
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10.3. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k ešení projektu 
včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho ešení, s výjimkami stanovenými ve 
Smlouvě a jejích p ílohách.  

10.4. Povinnost mlčenlivosti dle odst. ř.1. Smlouvy se nevztahuje na informování ve ejnosti o tom, že projekt, 
resp. jeho výstupy a výsledky, byl nebo je spolufinancován z prost edků poskytovatele a hlavního 
p íjemce. 

10.5. Hlavní p íjemce má právo, dle licenčních podmínek vydavatele, na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné 
právo p edkládat, rozmnožovat a rozši ovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a 
informace z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uve ejněných dalším účastníkem nebo s jeho 
souhlasem. 

10.6. Pokud je p edmět ešení projektu p edmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, 
smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s 
vyloučením těch informací, o nichž to stanoví p íslušný zákon 

XI. 
Kontrola průb hu ešení části projektu 

11.1. Hlavní p íjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu ešení části projektu dalším účastníkem projektu nebo i 
po jeho ukončení provádět kontrolu hospoda ení dalšího účastníka projektu s dotací, komplexní kontrolu 
výsledku Projektu, kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly účelnosti čerpání a využití prost edků 
dotace, uznaných nákladů a finanční kontrolu, p ičemž další účastník projektu je povinen provádění 
kontrol hlavnímu p íjemci umožnit. 

11.2. Jestliže si to hlavní p íjemce vyžádá, je další účastník projektu povinen informovat hlavního p íjemce o 
okolnostech souvisejících s ešením části projektu, zejména pak o každé skutečnosti, která by mohla 
ovlivnit ešení části projektu, dále je pak povinen p edávat hlavnímu p íjemci veškerou korespondenci o 
projektu, informovat hlavního p íjemce o uzav ených smlouvách s dodavateli a o obsahu jejich plnění, 
p ičemž další účastník projektu je povinen originály takovýchto smluv uchovávat. 

11.3. Další účastník projektu je povinen vést o čerpání a užití veškerých finančních prost edků určených na 
ešení části projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prost edky a nakládání s nimi bylo 

odděleno od ostatního majetku dalšího účastníka projektu. Tuto evidenci je další účastník projektu 
povinen uložit a uchovávat ji po dobu pěti let ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy. 

11.4. Další účastník projektu je povinen jednotlivé části dotace ve vztahu k hlavnímu p íjemci finančně 
vypo ádat a současně vrátit nevyčerpané části dotace v souladu s platnými právními p edpisy, které 
stanoví termíny a zásady finančního vypo ádání vztahů se státním rozpočtem, a to p edepsaným 
způsobem, a to do 7 kalendá ních dnů poté, co se dozví, že tuto část dotace z jakéhokoliv důvodu 
nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, p ičemž nejpozději do 20. ledna 
následujícího kalendá ního roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento rok p ipsána na účet 
p íjemce. Další účastník projektu je povinen spolu se zúčtováním dotace p edložit hlavnímu p íjemci 
zdůvodnění čerpání a užití finančních prost edků včetně písemné informace o tom, zda na účel, na který 
byla Dotace poskytnuta, použil i finanční prost edky z jiných zdrojů, včetně ostatních ve ejných 
prost edků, z jakých a v jaké výši, a to ve formě stanovené hlavním p íjemcem. 

11.5. Hlavní p íjemce prohlašuje, že uvedené kontroly bude provádět pouze v rozsahu stanoveném právními 
p edpisy, zejména pak zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a vyhlášky č. 
416/2004 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, kterou se citovaný zákon provádí.  

11.6. Další účastník se zavazuje umožnit výkon kontrol prováděných poskytovatelem a p ípadně dalšími 
p íslušnými subjekty, zejména dle čl. 14 Všeobecných podmínek a dále se zavazuje poskytnout p i těchto 
kontrolách nezbytnou součinnost. 

XII. 
Další povinnosti smluvních stran 

12.1. Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze státního 
rozpočtu, stanovené zejména Zákonem, zákonem č. 21Ř/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších p edpisů a dalšími právními p edpisy a splnit veškeré další podmínky užití dotace dalším 
účastníkem projektu, stanovené touto Smlouvou. 

12.2. Další účastník projektu souhlasí se zve ejněním svých identifikačních údajů, výše poskytnuté dotace, 
dílčí zprávy a závěrečné zprávy o ešení projektu. 

12.3. Další účastník projektu je povinen písemně informovat hlavního p íjemce o každé změně rozhodné pro 
poskytování dotace nejpozději do 4 kalendá ních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, zejména o 
změně jeho právní formy, zahájení insolvenčního ízení, likvidaci apod.  
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12.4. Další účastník projektu je povinen nakládat s prost edky dotace v souladu s právními p edpisy správně, 
hospodárně, efektivně a účelně, p ičemž je povinen dodržet maximální p ípustný podíl podpory projektu 
z ve ejných prost edků na uznaných nákladech projektu. 

12.5. Smluvní strany se zavazují p edávat si bezodkladně také další podklady a dokumenty, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, související s kontrolou projektu poskytovatelem, zejména p edávání protokolů o 
průběhu kontroly a protokolu o výsledku kontroly projektu ze strany poskytovatele či jiného subjektu. V 
p ípadě, že nebude p íslušný dokument p edán druhé smluvní straně v dostatečném časovém p edstihu 
tak, aby se mohla bránit zejména podáním opravných prost edků proti sankcím ze strany poskytovatele 
či jiných subjektů, zavazuje se smluvní strana, která dokument nep edala vůbec či nep edala včas, čímž 
znemožnila zejména podání opravného prost edku, k úhradě náhrady škody té smluvní straně, která 
sankci uhradila, tedy k náhradě částky odpovídající uhrazené sankci, a to v plné výši, bezodkladně, na 
základě písemné výzvy poškozené smluvní strany. 

XIII. 
Sankce 

13.1. Poruší-li další účastník projektu závažným způsobem povinnost stanovenou mu touto Smlouvou, může 
hlavní p íjemce požadovat do doby zjednání nápravy zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 promile denně 
z celkové částky skutečně poskytnutých finančních prost edků dalšímu účastníkovi projektu podle 
p ílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

13.2. V p ípadě porušení povinností dalšího účastníka projektu podle odstavce 1 tohoto článku, je hlavní 
p íjemce současně oprávněn pozastavit poskytování prost edků dotace, a to až do té doby, kdy další 
účastník projektu zjedná jejich nápravu. 

13.3. Dojde-li v souvislosti s porušením povinností některého dalšího účastníka projektu podle odstavce 13.1 
tohoto článku současně i k porušení povinností hlavního p íjemce ve vztahu k poskytovateli a 
poskytovatel uplatní vůči hlavnímu p íjemci sankce, je tento další účastník projektu povinen uhradit 
hlavnímu p íjemci smluvní pokutu ve výši odpovídající výši finančních prost edků požadovaných 
poskytovatelem po hlavním p íjemci. 

13.4. Poruší-li hlavní p íjemce povinnost poskytnout dalšímu účastníkovi projektu část dotace pro daný 
kalendá ní rok, nebo poskytne-li část dotace pro daný kalendá ní rok opožděně, je hlavní p íjemce s 
výjimkou p ípadu popsaného v odstavci 4.4. této Smlouvy povinen uhradit dalšímu účastníkovi projektu 
smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z částky, která měla být dalšímu účastníkovi 
projektu poskytnuta. 

13.5. Pokud poskytovatel neuzná náklady projektu dalšího účastníka projektu nebo jejich část, je další účastník 
projektu povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené hlavním p íjemcem. 
Nevrátí-li další účastník projektu neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit hlavnímu p íjemci smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z nevrácené částky. 

13.6. Ustanoveními o smluvní pokutě, ať je o nich hovo eno kdekoli v této Smlouvě, není dotčen nárok 
hlavního p íjemce nebo dalšího účastníka projektu na náhradu škody. 

XIV. 
Zvláštní ustanovení o pravomoci poskytovatele 

14.1. Další účastník projektu bere na vědomí, že poskytovatel má k dalšímu účastníkovi projektu stejná práva 
týkající se kontroly průběhu ešení části projektu, včetně kontroly využití finančních prost edků dotace, 
jako hlavní p íjemce.  

14.2. Za účelem naplnění odst. 14.1. tohoto článku je další účastník projektu povinen zejména umožnit 
poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu p edávat veškeré dokumenty a informace 
týkající se ešení části projektu nebo další informace a dokumenty, o jejichž p edání poskytovatel požádá. 

14.3. Další účastník projektu je povinen p edávat dokumenty a informace uvedené v odst. 14.2. tohoto článku 
poskytovateli ve lhůtě a ve formě stanovené poskytovatelem. 

XV. 
Doba trvání Smlouvy 

15.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost Smlouvy je zahájena v souladu s návrhem projektu. 
Platnost Smlouvy je ukončena po t ech letech od ukončení projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jejím prodloužení.  

15.2. Hlavní p íjemce nebo další účastník projektu jsou oprávněni za doby trvání této Smlouvy od Smlouvy 
odstoupit v dále uvedených situacích a uvedeným způsobem. 
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15.3. Další účastník projektu je však oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména za p edpokladu, že hlavní 
p íjemce hrubým způsobem porušil povinnosti jemu stanovené touto Smlouvou. Za hrubý způsob 
porušení povinností hlavního p íjemce stanovených touto Smlouvou se považuje p ípad, kdy hlavní 
p íjemce neposkytl dalšímu účastníkovi projektu část dotace pro p íslušný kalendá ní rok, s výjimkou 
p ípadu popsaného v odst. 4.4. této Smlouvy. 

15.4. Hlavní p íjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména, pokud další účastník  
- v rozporu s odst. 4.6. této Smlouvy nevrátí stanovenou část dotace,
- v rozporu s článkem V. této Smlouvy nep edloží některou ze zpráv či výkaz uznaných nákladů

projektu,
- v rozporu s odst. 11.4. této Smlouvy nevrátí nevyčerpanou část dotace,
- v rozporu s odst. 12.3. této Smlouvy neinformuje hlavního p íjemce o stanovených

skutečnostech,
- p es výzvu hlavního p íjemce nesplní některou svou povinnost z této Smlouvy.

15.5. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno všem smluvním stranám. 
15.6. P i odstoupení od Smlouvy dalším účastníkem projektu je další účastník projektu povinen vrátit hlavnímu 

p íjemci dosud nevyčerpané finanční prost edky nebo finanční prost edky vyčerpané v rozporu s touto 
Smlouvou. 

XVI. 
ešení sporů 

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou ešeny 
vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného ešení dosaženo v p imě ené době, bude mít 
kterákoliv ze smluvních stran právo p edložit spornou záležitost k rozhodnutí soudu místně p íslušnému dle sídla 
hlavního p íjemce.  

XVII. 
Záv rečná ustanovení 

17.1. Další účastník prohlašuje, že se s žádostí o projekt, schváleným návrhem projektu, podmínkami projektu, 
Smlouvou o poskytnutí podpory a jejími p ílohami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí 
podpory, seznámil. Další účastník prohlašuje, že se rovněž seznámil s Rozdělením odpovědnosti za 
jednotlivé výsledky, Všeobecnými podmínkami a závaznými parametry projektu. 

17.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto Smlouvou o účasti na ešení projektu, 
jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající budou ešit podle p íslušných ustanovení OZ a 
ustanovení ZPVV. 

17.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uve ejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších p edpisů. Omezení doby účinnosti se netýká ustanovení upravujících kontrolu 
a ešení sporů, vrácení podpory, sankcí, poskytování informací, dodržování mlčenlivosti a ochrany 
duševního vlastnictví. Tato Smlouva může dále zaniknout odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí dle 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že hlavní p íjemce je tou stranou, která zajistí 
uve ejnění této smlouvy v registru smluv. 

17.4. Smluvní strany tímto souhlasí s uve ejněním celého obsahu Smlouvy v Registru smluv, dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů. 

17.5. Další účastník souhlasí s tím, že údaje o projektu, hlavním p íjemci, dalším účastníku a ešitelích budou 
uloženy v Informačním systému výzkumu a vývoje.  

17.6. Další účastník nese v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této Smlouvy a jejích p íloh, 
ustanovení upravující smluvní pokutu nebo vlastní plnění ze smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.  

17.7. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k 
této Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.  

17.Ř. Nedílnou součástí této Smlouvy se stávají:
P íloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí podpory včetně p íloh. 
P íloha č. 2 – Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé výsledky.  
P íloha č. 3 – Všeobecné podmínky. 
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17.ř. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení je určeno pro poskytovatele, dvě pro hlavního p íjemce a další účastníci obdrží každá po 
jednom vyhotovení. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly a s jejím obsahem bez výhrad 
souhlasí. Smlouva je vyjád ením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a 
pravdivosti těchto prohlášení p ipojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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P íloha č. 2: Rozd lení odpov dnosti za jednotlivé plánované výsledky projektu 
 
 

č. Název výsledku Druh výsledku Termín dosažení Zodpovědná 
organizace 

1. 

Different sewage sludge 
treatments influence the 
leachabillity of inorganic, 
organic and emerging 
pollutants. 

 
Jimp - Článek v odborném 
periodiku je obsažen v databázi 
Web of Science společností 
Thomson Reuters s p íznakem 
„Article“, „Review“ nebo 
„Letter“ 
 

12/2022 

ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP, 

SZÚ 

2. 

Field application of 
amended sewage sludge on 
agricultural soil - long term 
evaluation. 

 
Jimp - Článek v odborném 
periodiku je obsažen v databázi 
Web of Science společností 
Thomson Reuters s p íznakem 
„Article“, „Review“ nebo 
„Letter“ 
 

12/2023 

ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP, 

SZÚ 

3. 

Ecotoxicological 
characteristics of sewage 
sludges treated using 
composting and pyrolysis 
methods. 

 
Jimp - Článek v odborném 
periodiku je obsažen v databázi 
Web of Science společností 
Thomson Reuters s p íznakem 
„Article“, „Review“ nebo 
„Letter“ 
 

12/2023 

ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP, 

SZÚ 

4. 
Metody úprav 
čistírenských kalů pro 
aplikaci v zemědělství. 

Nmet - Certifikovaná metodika 12/2023 

 
ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP, 

SZÚ 
 

5. 
Obsahy rizikových látek, 
vč. mikropolutantů v 
čistírenských kalech. 

Hleg-Výsledky promítnuté do 
právních p edpisů a norem 12/2023 

 
ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP,  

SZÚ 
 

6. 

 
Aplikace upravených 
čistírenských kalů v 
zemědělství: Pro a proti. 
 

M - Uspo ádání konference 12/2023 

ČZU, MBÚ AV 
ČR, ÚCHP AV 
ČR, VÚMOP,  

SZÚ 
 

 


