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SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), podle § 2 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVV“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Příjemce:  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

se sídlem: Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupená: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem ústavu 

IČO:   67985912 

DIČ:  CZ67985912 

Bankovní spojení příjemce: 68727011/0710, vedený u ČNB  

(dále jen „příjemce“) 

 

a 

 

Další účastník:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 

zastoupený: prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem 

IČO:   60076658 

DIČ:  CZ60076658 

Bankovní spojení dalšího účastníka: číslo účtu 268948505/0300, vedený u 

ČSOB 

(dále jen „další účastník“) 

 

(společně dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na 

podporu grantových projektů základního výzkumu byla mezi Grantovou agenturou České 

republiky, se sídlem: Evropská 2589/33b,160 00 Praha, IČO: 48549037 (dále jen „poskytovatel“), 

a příjemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-

16614S (dále jen „řešitelská smlouva“), stran následujícího projektu (dále jen „projekt“): 

 

Název projektu: Na okraji neolitizace: strategie prvních zemědělců na jihu Čech 

Registrační číslo projektu: 21-16614S 

Doba řešení projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023 

Odpovědný řešitel projektu: Mgr. Bc. Václav Vondrovský, zaměstnanec příjemce (dále jen 

„řešitel“) 

Odpovědný spoluřešitel projektu: Mgr. Michaela Ptáková, zaměstnanec dalšího účastníka (dále 

jen „spoluřešitel“) 

 

2. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na řešitelskou smlouvu, jejíž přílohou je Rozpis 

Grantových prostředků Projektu. 
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3. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemné vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem, zajistit 

naplnění všech cílů projektu a ochránit majetkové zájmy příjemce, jenž má na základě řešitelské 

smlouvy závazky vůči poskytovateli. Smluvní strany sjednávají, že veškerá ujednání obsažená v 

této smlouvě musejí být vykládána a uskutečňována takovým způsobem, aby byly splněny cíle 

projektu a závazky, které má příjemce vůči poskytovateli. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se sjednávají práva a povinnosti smluvních stran, způsob jejich spolupráce, 

principy pro ochranu práv duševního vlastnictví a rozdělení práv k výsledkům projektu. 

 

2. Poskytovatel na základě řešitelské smlouvy poskytuje příjemci na řešení projektu podporu ve 

formě finanční dotace v celkové výši 3 434 000,00 Kč. Příjemce se zavazuje poskytnout dalšímu 

účastníkovi jemu určenou část této podpory ve výši uvedené v Rozpisu Grantových prostředků 

Projektu (dále jen „účelová podpora“), a to výhradně za účelem jejího využití k dosažení cílů 

projektu za podmínek schválených poskytovatelem a uvedených v řešitelské smlouvě, zadávací 

dokumentaci a návrhu projektu. 

 

3. Další účastník se zavazuje použít poskytnutou účelovou podporu výlučně na úhradu uznaných 

nákladů projektu dle čl. IV této smlouvy, vynaložených na řešení projektu za podmínek a 

v rozsahu, které vyplývají z této smlouvy, řešitelské smlouvy, zadávací dokumentace, návrhu 

projektu a obecně závazných právních předpisů. 

 

4. Další účastník se zavazuje podílet se na řešení projektu v souladu s touto smlouvou, jejími 

přílohami, návrhem projektu a zadávací dokumentací. 

 

III. 

Poskytování účelové podpory 

1. Příjemce se zavazuje poskytovat dalšímu účastníkovi jemu určenou část podpory v jednotlivých 

letech řešení projektu ve výši uvedené v Rozpisu Grantových prostředků Projektu, který je 

přílohou řešitelské smlouvy, a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení této části podpory od poskytovatele, 

a to převodem na výše uvedený účet dalšího účastníka. Dojde-li ke změně Rozpisu Grantových 

prostředků Projektu, která ovlivní celkovou výši účelové podpory nebo jejích ročních plateb, 

bude mezi smluvními stranami sjednán dodatek k této smlouvě, jímž dojde k nahrazení dané 

přílohy. 

 

2. Struktura grantových prostředků může být změněna bez nutnosti uzavření dodatku smlouvy 

pouze v souladu s podmínkami příslušné zadávací dokumentace nebo na základě dílčí zprávy 

schválené poskytovatelem. 

 

3. Finanční prostředky převedené příjemcem dalšímu účastníkovi dle této smlouvy jsou účelovou 

podporou. Další účastník je povinen účelovou podporu použít výlučně k úhradě uznaných 

nákladů projektu za podmínek a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, řešitelské smlouvy, 

zadávací dokumentace a obecně závazných právních předpisů. 

 

4. Další účastník je povinen vést pro projekt samostatnou oddělenou účetní evidenci, v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetní evidence, která musí být 

vedena správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně, způsobem zaručujícím trvalost 

účetních záznamů, a to po celou dobu jeho řešení.  

 

5. Čísla účtů smluvních stran jsou uvedena výše a smluvní strany výslovně potvrzují jejich 

správnost. 

 

6. Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem příjemci nebo dojde-li k 
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opožděnému poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem příjemci v důsledku rozpočtového 

provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního 

předpisu, příjemce neodpovídá dalšímu účastníkovi projektu za škodu, která vznikla dalšímu 

účastníkovi projektu jako důsledek této situace. V případě, že dojde k pozastavení poskytnutí 

příslušné části dotace poskytovatelem z důvodu porušení povinností dalšího účastníka projektu, 

odpovídá další účastník projektu příjemci za způsobenou škodu. 

 

7. V případě požadavku poskytovatele na vrácení dotace, je další účastník projektu povinen vrátit 

příjemci dotčenou část dotace způsobem a v termínu stanoveném příjemcem. 

 

IV. 

Náklady na řešení projektu 

1. Celková výše uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu je uvedena v návrhu projektu. 

Podrobné vymezení položek uznaných nákladů a jejich členění a rozdělení mezi příjemce a 

dalšího účastníka je stanoveno v návrhu projektu a  v Rozpisu Grantových prostředků Projektu. 

 

2. Do uznaných nákladů se zahrnují způsobilé náklady definované v souladu se ZPVV v návrhu 

projektu, vzniklé a zaúčtované v daném kalendářním roce řešení projektu a uhrazené nejpozději v 

termínech stanovených zadávací dokumentací a řešitelskou smlouvou, přičemž tyto náklady 

musejí být skutečné, nezbytně nutné a přímo související s plněním cílů a parametrů projektu 

stanovených pro daný kalendářní rok. Uznány mohou být náklady vzniklé ode dne, který byl 

stanoven jako začátek řešení projektu. Pokud dojde k nabytí účinnosti této smlouvy ke dni 

pozdějšímu, bude na náklady vynaložené na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by 

se jednalo o náklady uskutečněné po nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

3. Účetní doklady, kterými smluvní strany prokazují čerpání účelové podpory, musí splňovat 

náležitosti dané zákonem o účetnictví a zadávací dokumentací a musí být označeny číslem 

oddělené evidence účelové podpory příslušného projektu.  

 

4. Účelovou podporu mohou příjemce a další účastník projektu použít výhradně způsobem a za 

podmínek, které jsou v souladu s pravidly poskytnutí podpory stanovenými zadávací 

dokumentací a řešitelskou smlouvou, 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 § 8 odst. 4 ZPVV a podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu na straně dalšího účastníka, 

kterou další účastník nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, je další účastník povinen příjemce o 

této změně neprodleně informovat tak, aby příjemce mohl požádat poskytovatele o změnu 

struktury nebo výše uznaných nákladů do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové 

skutečnosti další účastník dozvěděl. 

 

V. 

Závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny navzájem se pravidelně informovat o průběhu řešení projektu a 

neprodleně o všech skutečnostech, které jsou pro řešení projektu podstatné. Za podstatné 

skutečnosti se pro účely tohoto odstavce považují skutečnosti, které nejsou běžnými 

(každodenními) činnostmi, o kterých druhá smluvní strana s ohledem na povahu řešení projektu 

předpokládá, že je příslušná smluvní strana provádí. Podstatnými skutečnostmi se rozumí také 

komunikace s poskytovatelem, zejména o předpokládaných kontrolách či hodnocení řešení 

projektu. 

 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat veškeré změny týkající se okruhu jejich 

zaměstnanců podílejících se na řešení projektu (zejména pokud v důsledku takové změny některá 
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smluvní strana přestane splňovat podmínky kvalifikace), dále změny veškerých skutečností 

uvedených ve schváleném návrhu projektu a jakékoli další změny a skutečnosti, které by mohly 

mít vliv na řešení a cíle projektu nebo vyvolat změnu údajů zveřejňovaných v Informačním 

systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“). Smluvní strany se rovněž budou 

informovat o jakékoli skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na splnění povinností 

sjednaných v řešitelské smlouvě, tak aby příjemce mohl o této změně informovat poskytovatele 

do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděli. 

 

3. Smluvní strany se zavazují důsledně dodržovat pravidla poskytnutí účelové podpory, tj. pravidla 

veřejné podpory (GBER, Rámec a další relevantní předpisy), řešitelskou smlouvu, zadávací 

dokumentaci, jakož i související vnitřní předpisy poskytovatele. 

 

4. Další účastník se zavazuje při řešení projektu dodržovat veškeré povinnosti příjemce, jakož i 

povinnosti dalšího účastníka, které vyplývají z řešitelské smlouvy a ze zadávací dokumentace, 

s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se na dalšího účastníka nemohou vztahovat. 

Zejména se další účastník zavazuje dodržovat povinnosti podle Přílohy 4, čl. 3, čl. 4 a čl. 5 

zadávací dokumentace, a to jak vůči poskytovateli, tak vůči příjemci. 

 

5. Smluvní strany se v souladu s § 13 ZPVV zavazují umožnit poskytovateli výkon kontroly a 

poskytnout poskytovateli součinnost v případě kontroly plnění cílů projektu včetně kontroly 

čerpání a využívání podpory a účelnosti uznaných nákladů projektu podle řešitelské smlouvy, a to 

včetně finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podle 

příslušných vnitřních předpisů poskytovatele. 

 

6. Další účastník se zavazuje umožnit výkon kontroly plnění jeho povinností v rozsahu a způsobem 

vyplývajícím z řešitelské smlouvy, ze zadávací dokumentace stejně jako z ustanovení této 

smlouvy a obecně závazných právních předpisů, a to jak příjemci, tak poskytovateli. 

 

7. Další účastník se zavazuje poskytnout příjemci veškerou potřebnou součinnost za účelem splnění 

povinností, jež má příjemce vůči poskytovateli. 

 

8. Další účastník je dále povinen: 

 

a) seznámit spoluřešitele se zněním Etického kodexu pro řešitele projektů GA ČR, který je 

dostupný na webových stránkách poskytovatele na adrese www.gacr.cz a zavázat jej, aby se 

při řešení grantového projektu tímto Etickým kodexem řídil, 

b) zahájit a realizovat řešení části projektu v termínech a v rozsahu stanoveném ve schváleném 

návrhu projektu, 

c) využívat při řešení projektu hmotný a nehmotný majetek, který pro řešení projektu 

z Grantových prostředků pořídil, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, řešitelské 

smlouvy, zadávací dokumentace a návrhu projektu, 

d) podílet se s příjemcem na přípravě dílčích a závěrečných zpráv a dalších relevantních 

informací a na přípravě pro příslušné hodnotící procesy, které se týkají řešení projektu. 

 

9. Spoluřešitel je dalšímu účastníkovi odpovědný za odbornou úroveň projektu. Práva a povinnosti 

spoluřešitele jsou ve vztahu k dalšímu účastníkovi řešena zvláštním právním vztahem mezi nimi, 

není-li další účastník současně spoluřešitelem. Práva a povinnosti spoluřešitele ve vztahu 

k příjemci jsou řešena ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentace. 

 

10. Další účastník odpovídá za to, že spoluřešitel souhlasí se svým ustanovením spoluřešitelem 

projektu, že byl seznámen s obsahem této smlouvy, včetně obsahu všech jejích příloh a dodatků, 

jakož i se zadávací dokumentací a že se zavazuje ve vztahu k příjemci a poskytovateli dodržovat 

veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů, smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, 

zadávací dokumentace a návrhu projektu. 

http://www.gacr.cz/
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11. Další účastník tímto stvrzuje příjemci, že výše uvedený spoluřešitel je k dalšímu účastníkovi 

v pracovněprávním vztahu, pokud není další účastník – fyzická osoba současně spoluřešitelem, 

případně že tento pracovněprávní vztah vznikne nejpozději ke dni zahájení řešení projektu. 

 

VI. 

Práva k výsledkům a jejich ochrana 

1. Smluvní strany vstupují do řešení projektu se specifickými dovednostmi, know-how a jinými 

právy duševního vlastnictví, které jsou potřebné pro realizaci projektu (dále jen „vložené 

znalosti“). Vložené znalosti zůstávají vlastnictvím smluvní strany, která je do řešení projektu 

vložila.  

 

2. Je-li to nezbytné pro řešení projektu, je smluvní strana oprávněna bezúplatně použít vložené 

znalosti druhé smluvní strany, ovšem pouze v přiměřeném rozsahu a po dobu řešení projektu. 

 

3. Výsledky projektu vyvinuté či vytvořené tvůrčí prací pouze jedné smluvní strany (resp. jejích 

zaměstnanců), budou zcela ve vlastnictví této smluvní strany. 

 

4. V případě, že bylo výsledku dosaženo spoluprací smluvních stran, bude takový výsledek ve 

spoluvlastnictví smluvních stran (v případě autorských děl a uměleckých výtvorů bude takový 

výsledek předmětem společného výkonu majetkových práv autorských a práv souvisejících 

s právem autorským). Spoluvlastnické podíly na takovém výsledku budou odpovídat míře, v jaké 

se zaměstnanci smluvních stran podíleli na vzniku takového výsledku. 

 

5. Práva autorů a původců výsledků nejsou ustanoveními předchozích odstavců dotčena. Každá ze 

smluvních stran je zodpovědná za vypořádání nároků autorů a původců na své straně tak, aby 

mohly být výsledky využity v souladu s touto smlouvou, řešitelskou smlouvou a zadávací 

dokumentací. 

 

6. Výsledky projektu ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat 

každá smluvní strana pro potřeby výzkumu, vývoje a vzdělávání. Smluvní strany sjednávají, že 

v případě komerčního užívání výsledku uzavřou ve vztahu k němu zvláštní smlouvu, která 

stanoví bližší podmínky nakládání s tímto výsledkem, podíly na jeho komercializaci, okolnosti 

sjednávání případných návazných licenčních smluv, stejně jako způsob a rozsah užívacích práv. 

 

7. Smluvní strana je jakožto vlastník výsledků povinna na svůj náklad a odpovědnost zajistit 

vhodnou ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích projektu. Zajištění 

ochrany duševního vlastnictví spočívá zejména v podání domácích a/nebo zahraničních přihlášek 

vynálezu, ochranné známky, užitného či průmyslového vzoru, v ochraně výsledků 

prostřednictvím autorského práva, případně v utajení důvěrných informací o výsledcích. 

 

8. V případě, že se smluvní strany rozhodnou chránit výsledek, který je ve společném vlastnictví 

smluvních stran, formou průmyslově-právní ochrany, uzavřou před podáním příslušné přihlášky 

smlouvu, kterou písemnou formou upraví svoje vzájemná práva a povinnosti k takovému 

výsledku – zejména způsob a formu užívání, spoluvlastnické podíly, poměr úhrady nákladů 

spojených s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany, určení 

smluvní strany, která bude zajistění nejvýhodnější ochrany koordinovat, jakož i způsob jeho 

využití. 

 

9. Pokud bude z poskytnuté podpory pořízen společně příjemcem a dalším účastníkem dlouhodobý 

hmotný či nehmotný majetek (např. software), bude tento ve spoluvlastnictví příjemce a dalšího 

účastníka, a to v poměru odpovídajícímu podílu, jakým se na pořízení tohoto majetku podíleli. 

Pokud bude z poskytnuté podpory pořízen majetek pouze jednou ze smluvních stran, bude náležet 

pouze do vlastnictví příslušné smluvní strany. 
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10. S majetkem, který další účastník získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu a který pořídí 

z poskytnuté účelové podpory, není další účastník oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu příjemce, a to až do doby úplného vyrovnání všech 

závazků, které pro dalšího účastníka vyplývají z této smlouvy. 

 

VII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 720 dnů 

od data ukončení řešení projektu. Povinnosti dalšího účastníka dle této smlouvy vztahující se ke 

kontrole a hodnocení Projektu, kontrole čerpání a užívání účelové podpory, kontrole hospodaření 

s Grantovými prostředky, kontrole účelnosti uznaných nákladů dle této smlouvy přetrvávají ve 

stejném rozsahu i po zániku smlouvy, a to včetně možnosti uplatnění smluvní pokuty. 

 

2. Smlouvu lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy nebo písemnou dohodou smluvních 

stran. 

 

3. V případné dohodě o ukončení této smlouvy budou upraveny podmínky ukončení platnosti této 

smlouvy a řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení projektu 

vynaloženy dalším účastníkem. 

 

4. Příjemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže 

 

a) další účastník použije účelovou podporu v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který 

mu byla dle této smlouvy poskytnuta, nebo bude účelovou podporu jinak neoprávněně 

používat či zadržovat; 

b) další účastník závažně poruší jinou povinnost uloženou mu touto smlouvou; 

c) se prokáže, že údaje poskytnuté dalším účastníkem před uzavřením této smlouvy, které 

představovaly podmínky, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této smlouvy, byly 

nepravdivé; 

d) další účastník bude pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání (činnosti) dalšího účastníka, nebo pro trestný čin hospodářský nebo 

trestný čin proti majetku; 

e) bude pravomocně zjištěn úpadek dalšího účastníka nebo na straně dalšího účastníka dojde 

k přeměně ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Odstupující smluvní strana zašle na adresu sídla druhé smluvní strany písemné oznámení o 

odstoupení. 

 

6. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a další účastník je povinen dle pokynu příjemce vrátit 

veškerou účelovou podporu, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, a to včetně 

případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s jakýmkoli užitím účelové podpory, 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 

7. Další účastník je povinen neprodleně po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provést 

všechna nezbytná opatření k tomu, aby své závazky související s řešením projektu řádně 

vypořádal. 

 

 

VIII. 

Ochrana informací 

1. Všechny informace vztahující se k řešení projektu, k výsledkům projektu a k obchodním 

tajemstvím smluvních stran jsou považovány za důvěrné. Smluvní strany se zavazují nepředat 
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důvěrné informace druhé smluvní strany bez jejího předchozího písemného souhlasu třetí osobě a 

jinak dbát o jejich utajení s náležitou péčí. Toto se nevztahuje na informace, jež je smluvní strana 

na základě obecně závazných právních předpisů, závazných parametrů a řešitelské smlouvy 

povinna uveřejnit nebo je poskytnout orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, 

kontrolním orgánům či poskytovateli, a dále na informací poskytované do IS VaVaI. 

 

2. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích ve smyslu 

předchozího odstavce. Pokud smluvní strana poskytne důvěrné informace druhé smluvní strany 

třetí osobě, zaváže ji, aby o důvěrných informacíh zachovávala mlčenlivost a užívala je jen k 

účelům, k nimž jí byly poskytnuty. 

 

IX. 

Sankce 

1. V případě, kdy další účastník poruší jakýkoli svůj závazek dle této smlouvy, bude příjemce 

oprávněn na základě písemného upozornění pozastavit dalšímu účastníkovi poskytování účelové 

podpory, a to až do doby, než dojde ze strany dalšího účastníka ke splnění všech jeho smluvních 

povinností. Dalšímu účastníkovi v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody, která mu 

vznikne v důsledku přerušení nebo zastavení poskytování účelové podpory. 

 

2. V případě, že v důsledku porušení povinností dalšího účastníka, které vyplývají z právních 

předpisů, z této smlouvy, řešitelské smlouvy či zadávací dokumentace, bude příjemce povinen 

zaplatit poskytovateli jakoukoli částku (zejména smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu 

škody), popř. bude povinen vrátit poskytovateli poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, 

je další účastník povinen uhradit příjemci smluvní pokutu ve výši odpovídající částce, kterou 

příjemce uhradil a/nebo vrátil poskytovateli, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k úhradě 

částky ze strany příjemce. Další účastník je povinen uhradit smluvní pokutu dle předchozí věty 

bez ohledu na skutečnost, zda porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zavinil či nikoliv. 

Příjemce má vedle smluvní pokuty nárok na náhradu škody pouze ve výši, o kterou škoda 

převyšuje smluvní pokutu. 

 

3. Výše uvedené sankce nezbavují dalšího účastníka povinnosti zaplatit penále či úroky z prodlení 

vyměřené mu v souvislosti s porušením smlouvy orgány státní správy a veřejné správy, jedná se 

zejména o porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

X. 

Řešení sporů 

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 

budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v 

přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k 

rozhodnutí soudu, přičemž smluvní strany sjednávají, že místní příslušnost bude určena podle sídla 

příjemce. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou povinny nejméně po dobu 10 let od skončení řešení projektu řádně uchovávat 

veškeré dokumenty týkající se přímo nebo nepřímo projektu a postupu jeho řešení. 

 

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, ZPVV a 

zadávací dokumentací. 

 

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohod smluvních stran ve formě písemných 
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vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 

písemnou formu pro tento účel není považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

 

4. Další účastník není oprávněn práva a povinnosti dle této smlouvy převést či postoupit na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu příjemce a poskytovatele. 

 

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy zajistí příjemce.  

 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

7. Pokud je tato smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále. 

Pokud je tato smlouva uzavírána v písemné formě, je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

8. Součástí smlouvy je následující příloha: 

 Příloha č. 1 – text smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-
16614S 

 

9. Oddělenou, samostatně uloženou součástí této smlouvy jsou: 

 Příslušný návrh projektu – dostupný v GRIS na adrese www.gris.cz 

 Příslušná zadávací dokumentace – dostupná na webových stránkách poskytovatele 

www.gacr.cz 

 Etický kodex řešitele projektů GAČR – dostupný na webových stránkách 

poskytovatele https://gacr.cz/dulezite-dokumenty  

 

10. Neplatnost jakéhokoli ustanovení této smlouvy se nedotýká platnosti smlouvy jako celku nebo 

platnosti kterékoliv jiné části této smlouvy. 

 

11. Další účastník bere na vědomí, že je přjemce povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že je příjemce povinen poskytovat 

informace dle uvedeného zákona. 

 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na 

důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemce: 

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 

ředitel 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

 

 

V Praze dne 12. 2. 2021……… 

Další účastník: 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
rektor 

Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích 

 

V Českých Budějovicích dne …………
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