
Smlouva č. UKFFS/0215/2021 na zajištění expertní podpory- pl·íprava projektové 
žádosti v rámci programu Horizon Europe 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 

IČO : 00216208 
DIČ: 
bankovní spojení: 

č. ú.: 

kontaktní osoba: 

(dále jen "Objednatel'} 

a 

GRANT Garant s.r.o. 
sídlo: 

zastoupena: 

IČO : 
DIČ: 
bankovní spojení: 

č. ú.: 
kontaktní osoba: 

(dále jen "Poskytovatel'} 

CZ00216208 
Komerční banka, a.s., Praha 1 

85631011/0100 
 tel.: , e-mail : 

 

náměstí Jiřího z Lobkovic 2277 j7, Praha 3, 130 00 
Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. (jednatelka) 

27145051 
CZ27145051 

 
 

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D., tel.: , e-mail: 

 

(společně též jako "Smluvní strany") 

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), tuto smlouvu 

na zajištění expertní podpory - příprava projektové dokumentace pro přidělení dotace 

z rámcového projektu Horizon Europe (dále jen "Smlouva"). 

Článek I 
Preambule 

1.1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem "UK-FF - KREAS: Expertní 
podpora- příprava projektové žádosti v rámci programu Horizon Europe" (dále 

jen" Veřejná zakázka'} zadávané ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením§ 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "ZZVZ'}, rozhodl o výběru Poskytovatele ke splnění této Veřejné zakázky. 

Smluvní strany tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu. 

1.2. Účelem této Smlouvy je kompletní zpracování 1 projektové žádosti a související 

odborné poradenství při získávání dotace financované z rámcového programu 

Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021-2027 "Horizon Europe" ve 
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prospěch Objednatele splňující veškeré podmínky kladené pro projektovou žádost 
tak, aby pravděpodobnost přidělení dotace Objednateli byla co nejvyšší. 

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této Smlouvy. 

1.4. Zadavatel je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky na projekt "Kreativita a adaptabilita jako 
předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě", reg. číslo projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 

Článek II 
Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a podat za Objednatele projektovou žádost 
za podmínek ve Smlouvě dále uvedených, tj. zejména provést následující činnosti: 
a) výběr projektu, z cca S projektových záměrů poskytnutých objednatelem, který 

bude mít nejvíce šancí na schválení; 
b) řízení a dohled nad procesem přípravy projektové žádosti u Objednatele (např. 

koordinace realizačního týmu Objednatele, složení výzkumných programů (VP), 
řízení pracovních postupů atd.); 

c) poskytnout Objednateli pravidla Horizon Europe; 
d) doporučení změn tak, aby se zvýšila pravděpodobnost poskytnutí dotace 

z programu Horizon Europe; 
e) zpracování kompletní žádosti o podporu a všech souvisejících povinných příloh 

(studie proveditelnosti, rozpočet, atp.) dle podmínek a pravidel Horizon Europe a 
konkrétní Výzvy včetně formální úpravy textu a jazykové korektury; 

f) předložení studie proveditelnosti a rozpočtu ke schválení Objednatelem; 
g) koordinace a vyhotovení povinných příloh- vyžádání od Objednatele, provedení 

kontroly správnosti, popř. doporučení k nápravě; 
h) kompletace žádosti včetně všech povinných příloh v souladu s pravidly programu, 

Výzvy; 
i) podání projektové žádosti ve stanoveném termínu včetně předání finální verze a 

příloh v elektronické editovatelné podobě Objednateli; 
j) v případě vrácení žádosti k dopracování žádosti poskytovatelem dotace -

komplexní odpovědnost za dopracování a podání opravné žádosti; 
k) příprava a podání dalších požadovaných dokumentů nutných pro vydání 

rozhodnutí o přidělení dotace; 
I) zpracování a podání žádosti o přezkum v případě rozhodnutí o zamítnutí dotace. 

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytované služby 
smluvní cenu dle čl. V Smlouvy. 
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Článek III 
Místo a termín plnění předmětu smlouvy, dodací podmínky 

3.1. Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. Místo plnění je 
stanoveno s ohledem na místo předávání dokumentace, zpráv, výstupů a jiných 
výsledků činnosti Poskytovatele. 

3.2. Smluvní strany sjednávají, že zahájení prací na projektové žádosti bude započato 
dnem vyhlášení Výzvy na excelentní výzkum v rámci Horizon Europe, nejdříve však 
dnem účinnosti této Smlouvy. 

3.3. Termín plnění předmětu Smlouvy je sjednán do doby vydání rozhodnutí o přidělení 
dotace. V případě podání žádosti o přezkum rozhodnutí, do doby vyřízení této žádosti. 

3.4. Předání veškeré dokumentace vytvořené v souvislosti s přípravou a podáním 
projektové žádosti spolu s předávacím protokolem se uskuteční elektronickou 
formou, nebude-li dohodnuto jinak, nejpozději do 5 pracovních dnů od vydání 
rozhodnutí o schválení či odmítnutí projektové žádosti, a to na základě předávacího 
protokolu. Předávacím protokolem se rozumí kontaktní osobou Objednatele 
podepsaná a elektronickou formou (e-mail zaslaný kontaktní osobě Poskytovatele) 
odeslaná akceptace Objednatele o převzetí dokumentace, popř. o převzetí 

s výhradami (v případě chybějících dokumentů) se stanovením lhůty k jejich dodání. 
3.5. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele v případě výzvy k 

doplnění/dopracování předložené žádosti ze strany poskytovatele dotace. 
3.6. Poskytovatel je povinen do 2 pracovních dnů od rozhodnutí o přidělení či zamítnutí 

přidělení dotace, informovat o této skutečnosti Objednatele. 
3.7. Nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů po skončení plnění Smlouvy, předá Poskytovatel 

Objednateli všechny listinné materiály, které od Objednatele v souvislosti s plněním 
převzal. O předání vyhotoví Poskytovatel předávací protokol. 

Článek IV 
Vlastnické právo a právo duševního vlastnictví 

4.1. Výhradním vlastníkem veškeré dokumentace a práv spojených s jejím užíváním se 
stává Objednatel dnem jejího akceptovatelného převzetí na základě písemně 

potvrzeného a Poskytovateli doručeného protokolu o předání a převzetí 

dokumentace. 
4.2. Pokud výsledek předmětu plnění Smlouvy Poskytovatele dle této Smlouvy bude 

naplňovat znaky autorského díla, poskytuje tímto Poskytovatel Objednateli právo ke 
všem způsobům užití bez časového a územního užití. Poskytovatel tímto uděluje 
Objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu 
práva užívat vytvořenou dokumentaci zejména k rozšiřování, úpravám, půjčování a 
sdělování veřejnosti. Licence není omezena co do množství. Odměna za poskytnutí 
uvedených práv je zahrnuta v ceně dle článku V této Smlouvy. 

4.3. Objednatel je zároveň oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti třetí osobě. 

4.4. Poskytovatel se zavazuje použít vytvořenou dokumentaci pouze k účelu, který vyplývá 
z této Smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje neposkytovat dokumenty dle této 
Smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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4.5. Poskytnutím dokumentů dle této Smlouvy třetím osobám se rozumí jakákoliv forma 
předání dílčího nebo komplexního hmotně zachyceného výsledku, který byl 
realizován v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy jakékoliv třetí osobě. 

Článek V 
Cena za plnění předmětu smlouvy 

5.1. Celková cena za plnění předmětu Smlouvy se skládá z ceny za: 
5.1.1. zpracování a podání projektové žádosti a 
5.1.2. odměny z přidělené výše dotace 

5.2. Cena dle odst. 5.1.1. tohoto článku činí: 
Cena bez DPH 
Sazba DPH ve výši 21 o/o 
Cena celkem včetně DPH 

170 000,- Kč 
35 700,- Kč 

205 700,- Kč 
5.3. V případě, že Poskytovatel (plátce DPH) nemá sídlo nebo místo podnikání na území 

České republiky bude uplatněn režim Reverse chargé f přenesené daňové povinnosti 
při platbě daně z přidané hodnoty. Daňový doklad kromě náležitostí uvedených 
v odst. 5.14. a 5.15. tohoto článku bude doplněn o text "Režim přenesení daňové 
povinnosti" a "daň z přidané hodnoty odvede zákazník/Objednatel". 
Poskytovatel v takovém případě uhradí cenu bez DPH. 

5.4. Poskytovateli vzniká nárok na řádné vyúčtování a fakturaci ceny za zpracování a 
podání žádosti poté, co Objednatel obdržel rozhodnutí o přidělení dotace nebo 
v případě podání žádosti o přezkum rozhodnutí dle čl. ll odst. 2.1. písm. I) Smlouvy 
rozhodnutí o výsledku tohoto přezkumu. 

5.5. V případě, kdy projektová žádost nebude řádně a včas podána nebo dle doručeného 
vyrozumění nebude propuštěna k věcnému posouzení, a to z jakýchkoliv důvodů, 

není Objednatel povinen hradit smluvní cenu za zpracování a podání projektové 
žádosti dle odst. 5.2. tohoto článku včetně dalších souvisejících činností. V takovémto 
případě, je Objednatel oprávněn dle článku VIII odst. 8.1. odstoupit od Smlouvy. 

5.6. V případě, že se Objednatel z vlastní vůle rozhodne přerušit, resp. ukončit svou účast 
v pozici žadatele o dotaci, náleží Poskytovateli náhrada účelně vynaložených nákladů 
na poskytnutí služeb podle této Smlouvy, nejvýše však do výše ceny za zpracování a 
podání projektové žádosti upravené v odst. 5.2. tohoto článku. 

5.7. Odměna dle odst. 5.1.2. tohoto článku čin í 0,7% z přidělené výše dotace, přičemž 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná celková cena dle odst 5.1. tohoto článku 
činí 619 000,- Kč bez DPH. 

5.7.1. K částce za odměnu dle odst. 5.7. tohoto článku bude připočítána příslušná sazba 
DPH v aktuální platné zákonné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8. Poskytovateli vzniká nárok na řádné vyúčtování a fakturaci této odměny z přidělené 
výše dotace poté, co Objednatel obdržel rozhodnutí o přidělení dotace. 

5.9. Smluvní cena za poskytnuté plnění předmětu Smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná. Celková cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s 
poskytováním služeb dle této Smlouvy. 
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5.10. Cena může být měněna pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě, pokud 
dojde v průběhu poskytnutí služeb ke změnám daňových předpisů upravujících výši 
DPH. 

5.11. Smluvní cena bude hrazena bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen ,Jaktura") 
se splatností 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Nedílnou součástí faktury 
za plnění předmětu Smlouvy je kopie předávacího protokolu dle článku 3 odst. 3.4. a 
kopie rozhodnutí o přidělení dotace/kopie podané žádosti o přezkum. 

5.12. Smluvní strany sjednávají, že faktura může mít listinnou nebo elektronickou podobu 
ve formátu pdf. Elektronicky podepsaná faktura bude zaslána na adresu 

 faktura vystavená v listinné podobě na adresu Objednatele 
uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

5.13. Uhrazením se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele. 
5.14. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané právními předpisy platnými v zemi 

sídla Poskytovatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů v zemi sídla Poskytovatele, Objednatel vrátí 
fakturu Poskytovateli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti daňového dokladu dle druhé věty tohoto odstavce počne 
běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě opravené či doplněné faktury 
Objednateli. 

5.15. Faktura musí být označena číslem Smlouvy, dnem jejího uzavření, názvem veřejné 
zakázky a prohlášením, že plnění je poskytováno pro účely projektu "Kreativita a 
adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě", reg. číslo 
projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734. 

5.16. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Poskytovatele za 
Objednatelem jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a 
Poskytovatele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

Článek VI 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Poskytovatel je povinen zejména: 
a) postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy 

Objednatele; 
b) plnit předmět Smlouvy ve stanovených termínech na svou odpovědnost a svůj 

náklad a na své nebezpečí; 
c) vyzvat Objednatele k předání všech pokladů a dokumentů nutných pro přípravu 

a podání žádosti; 
d) zajistit vyhotovení příslušných dokumentů tak, aby splňovaly veškeré formální 

náležitosti vyžadované dotačním programem; 
e) detailně reportovat o stavu plnění úkolů. Zpráva/reporting plnění bude po dobu 

účinnosti této Smlouvy zasílána na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
Objednatele vždy v pondělí do 14 hodiny; 

f) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů 
Objednatele; 
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g) předat Objednateli ke schválení studii proveditelnosti a její rozpočet. Schválená 
studie proveditelnosti a rozpočet je podkladem pro vytvoření další 
dokumentace potřebné pro podání žádosti. Objednatel je povinen nejpozději do 
7 pracovních dnů od předání studie proveditelnosti a rozpočtu zaslat 
vyjádření/schválení předané dokumentace. 

6.2. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli kjeho činnosti veškerou nutnou 
součinnost a poskytnout Poskytovateli veškeré řádně zpracované a úplné podklady a 
informace nutné pro činnost Poskytovatele. 

6.3. Objednatel nese plně veškerou odpovědnost za pravdivost a úplnost podkladů 
předávaných za účelem činnosti Poskytovatele. 

6.4. Zjistí-li některá ze Smluvních stran překážky při plnění ze Smlouvy, které znemožňují 
řádné uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to 
neprodleně písemně druhé Smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění 
daných překážek. Nedohodnou-li se Smluvní strany na odstranění překážek, popř. 
změně Smlouvy, ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení, můžou Smluvní strany 
od Smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a 
prokazatelně vynaložené na plnění předmětu Smlouvy. 

6.5. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Poskytovatel použije 
všechny materiály, které obdrží od Objednatele v souvislosti s plněním ze Smlouvy 
výhradně za plněním účelu Smlouvy. 

Článek VII 
Smluvní pokuty 

7.1. Je-li Poskytovatel v prodlení s plněním povinností uvedených v článku III odst. 3.4. až 
3.7. v této Smlouvě, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

7.2. Je-li Poskytovatel v prodlení s plněním povinností uvedených v článku VI odst. 6.1. 
písm. e) a g), sjednává se smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

7.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování 
Poskytovateli. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn 
vyúčtovanou smluvní pokutu započítat proti jakékoliv pohledávce Poskytovatele 
vzniklé z této Smlouvy, zejména pak proti jakémukoliv nároku na platbu dle Smlouvy. 
Nárok Objednatele na náhradu škody tím není dotčen, a to v plné výši. 

7.4. Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny za služby řádně vyúčtovaných a 
vyfakturovaných dle této Smlouvy, vzniká Poskytovateli právo na zaplacení úroku 
z prodlení, který činí 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Poskytovatel 
je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu započítat proti jakékoliv pohledávce 
Objednatele vzniklé z této Smlouvy, zejména pak proti jakémukoliv nároku na platbu 

dle této Smlouvy. 
7.5. Nebude-li projektová žádost řádně a včas podána nebo nebude-li propuštěna k 

věcnému posouzení, a to z jakýchkoliv důvodů na straně Poskytovatele, je 
Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 
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7.6. V případě porušení povinnosti stanovené v článku 4 odst. 4.4. a článku 6 odst. 6.5 je 
Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

7.7. V případě náhrady škody si Smluvní strany sjednávajt že vzájemná práva a povinnosti 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Článek VIII 
Odstoupení od smlouvy a náhrada škody 

8.1. Odstoupit od této Smlouvy může Objednatel ze zákonných důvodů, a dále v případě, 

že: 
a) Poskytovatel nesplní termín pro podání projektové žádosti stanovený Výzvou; 

b) žádost o přiznání dotace bude zamítnuta z formálních důvodů či z hlediska její 

přijatelnosti, a to bude mít za následek nepokračování v hodnocení projektu. 
8.2. Poskytovatel může odstoupit od této Smlouvy ze zákonných důvodů, a dále 

v případě, že: 

a) Objednatel i přes písemnou výzvu neposkytuje potřebnou součinnost dle této 

Smlouvy a tato skutečnost brání Poskytovateli v řádném poskytnutí služeb, a to v 
případě, kdy lze na Objednateli takovouto součinnost spravedlivě požadovat; 

b) Objednatel je po dobu delší než 60 dnů v prodlení s úhradou řádně vystavené 

faktury, přičemž Poskytovatel musí Objednateli před odstoupením poskytnout 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a musí Objednatele výslovně upozornit na 

možnost odstoupení. 
8.3. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem, dle podmínek této Smlouvy 

uvedených v odst. 8.1. tohoto článku, Poskytovateli zaniká nárok na úhradu 
smluvní ceny dle článku V odst. 5.2. této Smlouvy. Objednatel je povinen vrátit 

Poskytovateli jím poskytnutá plnění, má-li je Objednatel u sebe k dispozici a jejichž 
charakter to připouští. Objednatel tím však ztrácí právo na jakékoli užití veškerých 
výstupů poskytnutých služeb ze strany Poskytovatele do data odstoupení od Smlouvy 

Objednatelem dle podmínek uvedených v odst. 8.1. tohoto článku. 
8.4. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem, dle podmínek této Smlouvy 

uvedených v odst. 8.2. tohoto článku, náleží Poskytovateli ekvivalent plnění 

realizovaný od data počátku poskytování služeb do data odstoupeni od Smlouvy. V 

případě Poskytovatele to znamená předat veškeré výstupy a rozpracované materiály, 
které jsou součástí poskytovaných služeb, i když dokumenty jako takové, resp. jejich 

části nebyly dokončeny. V případě Objednatele to znamená zaplatit za tyto výstupy a 
materiály ekvivalentní část hodnoty předmětu plnění vzhledem ke stupni 

rozpracovanosti předaných výstupů a materiálů. Ekvivalentní část hodnoty bude 
sjednána v rámci předávacího protokolu odděleně. 

8.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku postupů a jednání 
Objednatele, pokud je učinil bez vědomí Poskytovatele nebo proti jeho doporučení. 

8.6. V případě, že Objednatel bude povinen vrátit přijatou dotaci či jiná plnění z důvodu na 
straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 

které v této souvislosti mohou vzniknout Objednateli. 
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Článek IX 
Realizační tým 

9.1. Seznam členů realizačního týmů 

Jméno a příjmení tel. číslo e-mail 
Karolína Řípová   

   

   

9.2. Výměna nebo doplnění člena realizačního týmu po dobu účinnosti této Smlouvy je 
možná pouze za podmínek splnění kvalifikace nového člena realizačního týmu alespoň 
v rozsahu požadovaném Objednatelem na realizační tým v rámci veřejné zakázky, na 
jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva a po předchozím schválení Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odmítnout změnu (doplnění) člena realizačního týmu pouze 
ze závažných objektivních důvodů nebo v případě, že nově navrhovaný člen nesplňuje 
kvalifikaci požadovanou Objednatelem v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla 
uzavřena tato Smlouva. Změna člena realizačního týmu nevyžaduje uzavření dodatku 
k této Smlouvě." 

Článek X 
Ostatní ustanovení 

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě ve výši minimálně 1 
mil. Kč a v této výši se Poskytovatel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po 
celou dobu účinnosti této Smlouvy. 

10.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Smlouvu 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu Smlouvy. 

10.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve Smlouvě nejsou údaje podléhající 
obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, 
a souhlasí s uveřejněním Smlouvy jako celku. Objednatel je nicméně oprávněn v 
případě potřeby ze Smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se 
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že 
by přesto uveřejněním Smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností 
Smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za 
újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se uzavírá dnem podpisu oběma 
Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že 
plnění Smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti. Objednatel se zavazuje 
informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace Smlouvy zasláním kopie 
potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

10.5. Poskytovatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 
účetní a daňové doklady v plném rozsahu. Poskytovatel je podle ustanovení§ 2 písm. 
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e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrol e ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

Článek XI 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy 

účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 
11.2. Pokud jakýkoli závazek vyplývající ze Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 

náležitost, je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo neúčinnost nebude mít žádný 

vliv na platnost a účinnost jakýchkoli ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto 
neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato 

ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 
11.3. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. V případě porušení této 
povinnosti odpovídá Smluvní strana za škodu tím způsobenou. 

11.4. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran formou 
datovaných chronologicky číslovaných dodatků ke Smlouvě. Změny kontaktních osob 
uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je 

jednostranná písemná informace zaslaná druhé Smluvní straně na adresu uvedenou 
v záhlaví Smlouvy. 

11.5. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se Smluvní 
strany zavazují přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému 
soudu České republiky. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

11.6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
11.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných 

ustanovení Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe 

zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 

týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
Zároveň Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.8. Tato Smlouva je sepsána jako elektronický dokument v českém a anglickém jazyce 
opatřený uznávaným elektronickým podpisem každé Smluvní strany, nebo pokud 

Poskytovatel nemá uznávaný elektronický podpis, ve dvou listinných vyhotoveních 
v českém jazyce a ve dvou listinných vyhotoveních v anglickém jazyce s ručními 

podpisy obou stran. Každá jazyková verze má platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení v českém jazyce a jedno vyhotovení v anglickém jazyce. 
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Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech a v případě sporu mezi nimi má 

přednost jazyková verze v českém jazyce. 
11.9. Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v jakém jsou seřazeny podle důležitosti: 

1. tato Smlouva; 
2. zadávací podmínky výběrového řízení, na jehož základě je Smlouva uzavřena; 

3. nabídka Poskytovatele. 

V případě rozporů v obsahu jednotlivých dokumentů je r ozhodující znění dokumentu 

vyšší důležitosti. 
11.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze dne 

Za Objednatele: 

doc.PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 
děkan Filozofické fakulty UK 

V Praze dne  

Za Poskytovatele: 

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. 
jednatelka GRANT Garant s.r.o. 
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