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SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU 
 

Smluvní strany 
 
Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů 
organizační složka státu podle zákona č. 181/2007 Sb.  
jejíž jménem jedná ředitel Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D. 
se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 
IČ: 75112779 
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 19-2720001/0710 
dále též jako „hlavní příjemce“ 
 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 
veřejná vysoká škola, 
zastoupená: děkanem, prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D.,  
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00, Praha 6 - Dejvice  
IČ: 68407700 
bankovní spojení: 19-5504540257/0100dále též jako „účastník projektu“ 
 
Nakladatelství Fraus, s.r.o. 
Zastoupená: jednatelem, Ing. Jiřím Frausem 
se sídlem: Edvarda Beneše 72, 301 00, Plzeň 
IČ: 64831027 
bankovní spojení: 8010-0704236353/0300 
dále též jako „účastník projektu“ 
 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 
veřejná vysoká škola 
IČ: 00216208  
Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
zastoupená: děkanem, prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr. 
bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1, Spálená 51 85236011/0100  
dále též jako „účastník projektu“ 
 
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. 
Veřejná výzkumná instituce 
zastoupený: ředitelem, doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D. 
se sídlem: Gabčíkova 2362/10, 182 00, Praha 8 
IČ: 67985921 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha, č.ú.: 7654270028/5500 
dále též jako „účastník projektu“ 
 
a 
 
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. 
Veřejná výzkumná instituce 
zastoupený: ředitelem, Prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D. 
se sídlem: Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1 
IČ: 68378114 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969; číslo účtu 
27-3144080277/0100 
dále též jako „účastník projektu“ 
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podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o úpravě vzájemných vlastnických vztahů 
k výsledkům  níže specifikovaného projektu (dále jen „smlouva“). 
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany jsou na základě Rozhodnutí poskytovatele podpory České republiky – 
Technologické agentury České republiky (dále též jako „Poskytovatel“) 
č. 2018TL01000046 ze dne 11. 5. 2018 o poskytnutí podpory příjemci účelové podpory 
ve znění rozhodnutí ze dne 11. 6. 2020. S ohledem na článek 13 Všeobecných 
podmínek Poskytovatele smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o využití výsledků.  
 

Čl. 2 
Identifikace projektu 

 
Projekt je podrobně specifikován v Závazných parametrech řešení projektu, a to 
včetně výsledků, způsobu jejich dosažení, a ověření a osob odpovědných za odbornou 
úroveň projektu a doby řešení projektu: 

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky 
Typ projektu: Program na podporu aplikovaného společenskovědního 

výzkumu a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje 
a invoací ÉTA 

Číslo projektu: 2018TL01000046 
Název: Historylab: využití technologií k rozvoji historické 

gramotnosti 
 

Čl. 3 
Výsledky projektu 

 
1. Hlavním výsledkem projektu je rozšíření aplikace / počítačového programu 

(software) ve formě open-source s názvem Historylab o následující: 
a. Sadu interaktivních multimediálních cvičení pro výuku moderních dějin 

(TL01000046-V1); 
b. Katalog se systémem metadat pro výběr vhodného cvičení 

(TL01000046-V2); 
c. Modul pro správu a evidenci výsledků cvičení. 

2. Tato aplikace bude přístupná všem případným zájemcům k dalšímu využití podle 
licence GNU General Public License v3.0 (http://www.gnu.org). 

3. Vedlejším výsledkem budou“ 
a. Evaluační studie a doporučení pro podobné projekty; 
b. Odborný článek popisující technické řešení; 
c. Odborný článek – Dopad technologických inovací na historickou 

gramotnost; 
d. Metodická příručka k aplikaci Historylab; 
e. Workshop – Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti. 
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4. Smluvní se strany se vzájemně dohodly, že vlastníkem výsledku je ta smluvní 
strana, která jej vytvořila v rámci práce na projektu. Vlastnická práva k jednotlivým 
výsledkům jsou uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
včetně velikosti spoluvlastnických podílu u výsledků, které jsou ve spoluvlastnictví 
obou smluvních stran. 

5. Vedlejší výsledky projektu budou rovněž veřejně přístupné, a to po dobu 5 let od 
ukončení řešení projektu. 

6. Všechny výsledky dle odst. 1 a odst. 2 odpovídají cílům projektu.  
7. Zpřístupnění výsledků projektu bude poskytovat a zprostředkovávat uživatelům za 

všechny smluvní strany hlavní příjemce. 
8. Výsledky projektu neobsahují důvěrné údaje a nevyžadují nakládání podle 

zvláštních předpisů. 
 
 
 

Čl. 4 
Další ustanovení 

 
1. Smluvní strany navzájem odpovídají za porušení této smlouvy a dalších podmínek, 

stanovených poskytovatelem.  
2. V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě a povinností z ní 

vyplývajících smluvní stranou je tato smluvní strana povinna tuto škodu nahradit. 
Náhrada škody se řídí zejména občanským zákoníkem.  

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení  
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 5 let od ukončení řešení projektu.  
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. Smluvní strany, resp. některé ze smluvních stran, jsou osobami, na něž se vztahují 

povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů;  z tohoto důvodu bude smlouva uveřejněna v registru smluv. 
Dle dohody smluvních stran zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv hlavní 
příjemce.  

4. Před uveřejněním hlavní příjemce ve smlouvě znečitelní jména, příjmení a funkce 
osob zastupujících smluvní strany včetně jejich podpisu. Smlouva bude uveřejněna 
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.  

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.  
6. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran 
ve formě číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě, potvrzených všemi 
smluvními stranami. Jiné formy změny smlouvy smluvní strany vylučují. Za 
písemnou formu změn nebude pro tento účel považována změna provedená 
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího 
obsahu a určení jednající osoby. 
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8. Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení 
je určeno pro Poskytovatele. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 – Rozdělení práv k jednotlivým 
výsledkům 

 
 
 

 
V Praze dne ………………. 
 
 

……….……………………………… 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 

ředitel ÚSTR 
 
 

V ………………. dne ………………. 
 
 

………………………………………… 
Ing. Jiří Fraus 

jednatel Nakladatelství Fraus 
 
 

V ………………. dne ………………. 
 
 

………..……………………………… 
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.   

děkan Pedagogické fakulty UK 

V ………………. dne ………………. 
 
 

……………………………………….. 
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. 

děkan FEL ČVUT 
 
 

V ………………. dne ………………. 
 
 

………………………………………… 
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. 

ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV 
 
 

V ………………. dne ………………. 
 
 
………………………………………………. 
Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

ředitel Ústavu pro soudové dějiny AV 
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