
Smluvní strany: 
 
ÚJV Řež, a. s. 
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 

IČ: 46356088 

DIČ: CZ46356088 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Č. účtu: 182-123668692/0800 
Zastoupená: Ing. Daniel Jiřička, předseda představenstva 
 Ing. Vladimír Poklop, člen představenstva 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833 
(dále jen „Příjemce“) 

a 

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno 
IČ: 68081723 

DIČ: CZ68081723 

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Č. účtu: 772565343/0300 
Zastoupená: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel 
(dále jen „Další účastník“) 

a 
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 
IČ: 61388998 

DIČ: CZ61388998 

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., Ke Stírce 242/50, 182 00 Praha 8 

Č. účtu: 101289018/0300 
Zastoupená:  doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., pověřený řízením ústavu 
(dále jen „Další účastník“) 
 
„Příjemce“ spolu s „Dalšími účastníky“ též jako „Smluvní strany“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 

SMLOUVU O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

„METODA HODNOCENÍ INTEGRITY TLAKOVÉ NÁDOBY 
REAKTORU JE VVER-1000 PŘI TĚŽKÉ HAVÁRII SPOJENÉ S 

TAVENÍM JADERNÉHO PALIVA“ 

Veřejná zakázka číslo: TITSSUJB938 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 
 

číslo Smlouvy Příjemce: 21SML088 
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Článek I 

Preambule 

Smluvní strany spolupracují na realizaci projektu č. TITSSUJB938 s názvem „Metoda hodnocení 
integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného 
paliva“ (dále jen „Projekt“), který Příjemce podal do veřejné soutěže k zakázce v oblasti aplikovaného 
výzkumu, vývoje či inovací v Programu BETA2 (dále jen „Program podpory“) vyhlášené Technologickou 
agenturou České republiky (TA ČR, dále jen „Poskytovatel“). Příjemce uzavřel s Poskytovatelem 
Smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva o poskytnutí 
podpory“) před zahájením realizace uvedeného Projektu. 
 

Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují spolupracovat na realizaci Projektu a dále se zavazují ke 
spolupráci na využití výsledků Projektu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, a 
vývoje; zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla); Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední 
věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014 (dále jen „Nařízení“), zejm. čl. 25, 28 a 29; Rámcem pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014. 

Článek II 

Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran, tedy Příjemce 
na straně jedné a Dalších účastníků na straně druhé, při jejich vzájemné spolupráci na řešení 
Projektu. 

2.2 Předmětem Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem poskytnuta část 
účelové podpory Dalším účastníkům. 

2.3 Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran k hmotnému 
a nehmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a nabytému účastníky Projektu a dále 
k výsledkům Projektu a využití výsledků Projektu. 

2.4 Povaha, účel, cíl a výsledek Projektu jsou podrobně specifikovány v návrhu Projektu a Parametrech 
řešení projektu, které jsou evidovány v informačním systému Poskytovatele. Parametry řešení 
projektu tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Článek III 

Podmínky spolupráce Smluvních stran 

3.1 Spolupráce Smluvních stran bude realizována v souladu s navrženým Projektem, Zadávací 
dokumentací Projektu, pravidly poskytnutí podpory, dalšími podmínkami a dokumenty závaznými 
pro Projekt, zejména s Všeobecnými podmínkami Poskytovatele v platném znění a také v souladu 
s podmínkami Smlouvy o poskytnutí podpory, o jejímž uzavření bude Příjemce Další účastníky bez 
zbytečného odkladu informovat. 

3.2 Další účastníci prohlašují, že se seznámili se Zadávací dokumentací, se všemi podmínkami 
programu podpory a příslušnými dokumenty, zejména se Všeobecnými podmínkami 
Poskytovatele, a zavazují se jimi řídit. Další účastníci se zavazují zejména dodržovat povinnosti 
podle čl. 4 Všeobecných podmínek Poskytovatele a budou Příjemci poskytovat veškerou potřebnou 
součinnost k zajištění jejich dodržování Příjemcem. 

3.3 Smluvní strany se seznámily s obsahem Projektu včetně Projektové žádosti, a to před podpisem 
této Smlouvy. 
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3.4 Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby byl naplněn účel, cíl a výsledek 
Projektu uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy. Nedosažení účelu, cíle a výsledku Projektu lze odůvodnit 
pouze v naplnění okolností obecně uznávaných a definovaných jako vyšší moc. 

3.5 Smluvní strany se zavazují jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy 
jednotlivých Smluvních stran. 

Článek IV 

Složení Projektu – řešitel a spoluřešitelé 

4.1 Osobou, která odpovídá za vědecké řešení Projektu na straně Příjemce je hlavní řešitel: 

Ing. Petr GÁL, petr.gal@ujv.cz, 266 172 516, Divize Integrita a technický inženýring 

ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec. 

4.2 Osoby, která odpovídají za vědecké řešení Projektu na straně Dalších účastníků jsou odpovědní 
řešitelé: 

Ing. Petr Dymáček, PhD., pdymacek@ipm.cz, 532 290 411, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, 
Žižkova 513/22, 616 00 Brno. 

Ing. Dušan Gabriel, PhD., gabriel@it.cas.cz, 266 052 026, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, 
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8. 

4.3 Řešitel Příjemce je odpovědný Příjemci za celkovou odbornou úroveň Projektu. Musí být k Příjemci 
v pracovním poměru nebo v obdobném poměru pracovnímu. Odpovědní řešitelé Dalších účastníků 
jsou odpovědní Dalším účastníkům za celkovou odbornou úroveň Projektu. Odpovědní řešitelé 
Dalších účastníků musí být k Dalším účastníkům v pracovním poměru nebo v obdobném poměru 
pracovnímu. 

4.4 Výše uvedení řešitelé se podílejí na činnostech nezbytných pro úspěšné řešení Projektu v souladu 
se schváleným návrhem Projektu. 

Článek V 

Řízení Projektu, způsob zapojení jednotlivých účastníků Smlouvy do Projektu 

5.1 Příjemce plní funkci koordinátora Projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem. 

5.2 Další účastníci se při provádění činností dle Smlouvy zavazují konat tak, aby umožnili Příjemci plnit 
jeho závazky vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR týkajících se účelové podpory 
výzkumu a vývoje (zejména zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací v platném znění) a jím uzavřených smluv. Dále se Další účastníci zavazují, že vyvinou 
veškeré nezbytné úsilí k realizaci Projektu, že budou jednat způsobem, který neohrožuje realizaci 
Projektu a zájmy Příjemce. Veškeré činnosti Dalších účastníků, na které je podpora poskytována, 
musí směřovat k dosažení cílů Projektu a naplnění účelu podpory. 

5.3 Smluvní strany se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět 
ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v Projektu, směřující 
k realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu. 

Článek VI 

Hodnocení Projektu 

6.1 Za účelem ověření a zhodnocení postupu spolupráce Dalších účastníků na řešení Projektu jsou 
Další účastníci povinni předložit Příjemci: 

a) průběžné zprávy, 

b) mimořádné zprávy, 

c) závěrečné zprávy, 

d) výkazy uznaných nákladů Projektu, 
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e) další zprávy, informace a dokumenty, pokud tak stanoví Příjemce. 

6.2 Zprávy uvedené v odstavci 6.1 tohoto článku jsou Další účastníci povinni poskytovat Příjemci 
v elektronické podobě anebo v případě požadavků Poskytovatele i v tištěné formě, přičemž Další 
účastníci jsou povinni respektovat Všeobecné podmínky a hodnotící procesy Poskytovatele a 
pokyny Příjemce týkající se obsahu, struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále pak 
předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být Příjemcem nebo Poskytovatelem 
publikovány. 

6.3 Další účastníci předávají Příjemci dokumenty za jím provedené činnosti v rámci Projektu dle 
předchozích odstavců. Příjemce pak zodpovídá za konsolidaci všech podkladů včetně jím 
zpracovaných a předložení dokumentů Poskytovateli. 

Článek VII 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se Projektu, 
dále o případné neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy a o všech 
významných změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení a cíle Projektu, zejména 
o změnách svého majetkového postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení 
společnosti, změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení 
konkursu na majetek, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to nejpozději do 4 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně nebo skutečnosti dozvěděly. Smluvní strany 
jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou stále způsobilé pro řešení Projektu a splňují podmínky 
kvalifikace a podmínky pravidel poskytnutí podpory. 

7.2 Každá ze Smluvních stran vede oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se 
k Projektu. 

7.3 Každá ze Smluvních stran se zavazuje podrobit se kontrolám Projektu ze strany Poskytovatele 
a dalších kontrolních subjektů a při těchto kontrolách poskytovat odpovídající součinnost, a to i po 
skončení platnosti této Smlouvy. 

7.4 Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve stanoveném 
termínu, včetně finančního vypořádání. 

7.5 Další účastníci jsou odpovědní Příjemci za řešení jím prováděné části Projektu a za hospodaření 
s přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu. 

7.6 Každá ze Smluvních stran se zavazuje archivovat dokumenty související s Projektem po dobu 
nejméně 10 let od ukončení Projektu. 

7.7 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s Pravidly pro publicitu projektů podpořených 
z prostředků TA ČR. 

7.8 Pro případ, že jsou Další účastníci příjemci státní pomoci (veřejné podpory) dle článku 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie („SFEU“), zavazují se, že nebudou kumulovat tuto veřejnou podporu 
vyňatou podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (dále jen „Nařízení“) s jinou veřejnou podporou 
na úhradu týchž – částečně či plně se překrývajících – způsobilých nákladů, vede-li taková 
kumulace k překročení nejvyšší intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu použije 
podle Nařízení. Veřejnou podporu vyňatou tímto Nařízením nebudou kumulovat ani s podporou de 
minimis na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla k překročení intenzity podpory 
stanovené v kapitole III Nařízení. Další účastníci berou na vědomí, že podpora použitá v rozporu 
s pravidly veřejné podpory (např. čl. 107 SFEU) může být považována ze strany orgánů Evropské 
unie za tzv. nezákonnou podporu a její navrácení může být vymáháno prostřednictvím Příjemce. 
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Článek VIII 

Práva a povinnosti účastníků ve věcech finančních 

8.1 Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené v ust. § 
2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v platném znění, které Poskytovatel schválil a které jsou zdůvodněné.  

8.2 Celková částka dotace na Projekt za celou dobu řešení činí 10 918 416 Kč. Z toho: 

• podíl Příjemce je 6 745 131 Kč, což tvoří 61,78 % celkové dotace, 

• podíl Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., je 2 215 735 Kč, což tvoří 20,29 % celkové 
dotace, 

• podíl Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., je 1 957 550 Kč, což tvoří 17,93 % celkové 
dotace. 

 

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 2021 činí 2 997 422 Kč. Z toho převede 
Příjemce část dotace plánovanou na Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ve výši 739 757 Kč, a 
část dotace plánovanou na Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., ve výši 559 267 Kč. 

 

Celková částka dotace na realizaci Projektu na rok 2022 činí 4 191 910 Kč. Z toho převede Příjemce 
část dotace plánovanou na Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ve výši 894 845 Kč a část dotace 
plánovanou na Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., ve výši 745 690 Kč. 

 

Celková částka podpory na realizaci Projektu na rok 2023 činí 3 729 084 Kč. Z toho převede 
Příjemce část dotace plánovanou na Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ve výši 581 133 Kč a 
část dotace plánovanou na Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., ve výši 652 593 Kč. 

 

8.3 Plánovanou část podpory na realizaci Projektu za příslušnou etapu řešení převede Příjemce Dalším 
účastníkům po obdržení podpory za schválenou etapu řešení, a to vždy do 15 dnů ode dne doručení 
podpory za příslušnou etapu řešení na účet Příjemce na základě Smlouvy o poskytnutí podpory 
mezi Poskytovatelem a Příjemcem. 

8.4 Bankovní spojení Dalších účastníků jsou uvedena výše. Pro identifikaci platby jsou Další účastníci 
povinni Příjemci oznámit variabilní symbol, a to nejpozději 3 dny před avízovanou platbou ze strany 
Příjemce; v opačném případě není Příjemce v prodlení s platbou. 

8.5 Smluvní strany se zavazují, že upraví své podíly na podpoře ze strany Poskytovatele, celkových 
nákladech na řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude rozhodnutím 
Poskytovatele změněna výše čerpané podpory požadované v žádosti o podporu Projektu. 

8.6 Smluvní strany se zavazují, že k úhradě nákladů z vlastních zdrojů nepoužijí prostředky pocházející 
z veřejných zdrojů. 

8.7 Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou při nákupu veškerého zboží nebo služeb 
od třetích osob postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nelze-li aplikovat výjimku podle § 8 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. 

8.8 Smluvní strany se zavazují použít účelovou podporu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací v platném znění, vždy do konce příslušného kalendářního roku výhradně k úhradě 
prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů 
předmětného Projektu, a to přímou platbou dodavatelům z bankovního účtu. 

8.9 Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence sledovat výdaje 
nebo náklady hrazené z poskytnuté účelové podpory. V rámci této evidence jsou Smluvní strany 
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povinny vést i evidenci o užití pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku a na základě ročního 
využití tyto prostředky vyúčtovat. Tuto evidenci budou Smluvní strany uchovávat po dobu 10 let od 
ukončení řešení Projektu. Při vedení této účetní evidence je Další účastník Projektu povinen 
dodržovat běžné účetní zvyklosti a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, 
směrnicích nebo v jiných předpisech, uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí, 
nebo jiným obdobným způsobem. Stanoví-li tak Příjemce, jsou Další účastníci Projektu povinni 
předložit účetnictví k auditu. 

8.10 Smluvní strany sjednávají, že nedojde-li k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem 
Příjemci nebo dojde-li k opožděnému poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci 
v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace 
jiného právního předpisu nebo v důsledku rozhodnutí Poskytovatele, Příjemce neodpovídá Dalším 
účastníkům za škodu, která jim vznikla jako důsledek této situace. 

8.11 Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá ze Smluvních stran 
sama za tu část Projektu, za níž nese odpovědnost. 

Článek IX 

Práva k hmotnému majetku 

9.1 Vlastníkem hmotného majetku (infrastruktury), nutného k řešení části Projektu a pořízeného z 
poskytnuté podpory je ta Smluvní strana, která se na řešení dané části Projektu podílí. Pokud došlo 
k pořízení hmotného majetku společně více Smluvními stranami, je předmětný hmotný majetek v 
podílovém spoluvlastnictví těchto Smluvních stran, přičemž jejich podíl na vlastnictví hmotného 
majetku se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených na pořízení předmětného 
hmotného majetku. 

9.2 Po dobu realizace Projektu nejsou Smluvní strany oprávněny bez souhlasu Poskytovatele s 
hmotným majetkem podle odst. 9.1 tohoto článku disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména pak 
nejsou oprávněny tento hmotný majetek zcizit, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit. 

9.3 Hmotný majetek podle odst. 9.1 jsou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení Projektu 
bezplatně. 

Článek X 

Duševní vlastnictví 

10.1 Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného při plnění účelu 
Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., 
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového 
vlastnictví, zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákonem 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb. 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 Tato Smlouva upravuje práva Smluvních stran k předmětům duševního vlastnictví existujícím před 
uzavřením Smlouvy a stanoví pravidla užití těchto předmětů pro účely realizace Projektu, dále 
Smlouva upravuje práva na vytvořené předměty duševního vlastnictví, které vzniknou v průběhu 
trvání Smlouvy a stanou se vlastnictvím Smluvních stran, které je vytvoří. 

10.3 Předmětem duševního vlastnictví se pro účely Smlouvy rozumí jakýkoli výsledek duševní činnosti, 
který je objektivně zachytitelný a má faktickou či potencionální výrobní, průmyslovou či vědeckou 
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hodnotu. Jedná se zejména o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové 
vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné známky, díla podle práva 
autorského, know-how, a další výsledky duševní činnosti. 

10.4 Předměty duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých Smluvních stran před 
uzavřením Smlouvy a které jsou potřebné pro realizaci Projektu nebo pro užívání jeho výsledků, 
zůstávají ve vlastnictví dané Smluvní strany. Smluvní strana umožní bezplatné využívání jí 
náležících předmětů duševního vlastnictví další Smluvní straně v rozsahu potřebném pro účely 
realizace Projektu. 

10.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět duševního vlastnictví vzniklý při plnění úkolů v rámci 
Projektu je majetkem té Smluvní strany, jejíž pracovníci ho vytvořili. Smluvní strany si navzájem 
oznámí vytvoření předmětu duševního vlastnictví a Smluvní strana, jejíž pracovníci ho vytvořili, 
nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení. 

10.6 Vznikne-li předmět duševního vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu prokazatelně spoluprací 
pracovníků více Smluvních stran, je v podílovém spoluvlastnictví těchto Smluvních stran, přičemž 
jejich podíl na vlastnictví daného předmětu duševního vlastnictví se stanoví podle poměru, v jakém 
se na vytvoření takového předmětu duševního vlastnictví podíleli pracovníci každé ze Smluvních 
stran. Smluvní strany jsou si vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i 
zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů podílejí na nákladech 
spojených s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení. V případě rovnosti podílů všech 
Smluvních stran provede přihlášení Příjemce. 

10.7 Nebude-li jedna ze Smluvních stran mít zájem na podání přihlášky, můžou další Smluvní strany 
požádat o převedení práva na podání takové přihlášky na sebe. Smluvní strany před převodem 
projednají podmínky převedení práva podat přihlášku. Smluvní strany jsou si vzájemně nápomocny 
při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strana, na kterou je převedeno právo k 
podání přihlášky nese náklady spojené s podáním přihlášky a vedením příslušných řízení. 

10.8 Prohlášení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví v rámci Projektu, je nutné provést písemně, 
a provede jej ta Smluvní strana, která se na vytvoření předmětu duševního vlastnictví podílela. 

10.9 Práva původců budou Smluvními stranami řešena dle §9 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 
zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů nebo dle obdobných předpisů. 

10.10 Smluvní strany jsou oprávněny využívat know-how získané při provádění Projektu a přenést 
výsledky tohoto know-how do praxe. 

10.11 Pokud práva k předmětu duševního vlastnictví, který bude vytvořen při realizaci Projektu, náleží 
v souladu s ustanoveními Smlouvy více Smluvním stranám, o způsobu využití těchto práv 
rozhodnou spoluvlastníci jednomyslně, žádný ze spoluvlastníků není oprávněn využívat tato práva 
bez dohody s dalšími spoluvlastníky. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí o dohodu 
na společném využití práv k předmětu duševního vlastnictví. K platnému uzavření licenční smlouvy 
a k převodu práv k předmětu duševního vlastnictví na třetí osobu je zapotřebí jednomyslného 
souhlasu všech spoluvlastníků. Na třetí osobu může některý ze spoluvlastníků převést svůj podíl 
jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku 
převodu. V ostatních otázkách se vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky řídí obecnými předpisy o 
podílovém spoluvlastnictví. 

Článek XI 

Zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje uskutečněných v souvislosti s Projektem 

11.1  Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací vztahujících se 
k řešení Projektu, včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy cíle a výsledky jeho řešení. 
Všechny informace vztahující se k řešení Projektu a výsledkům Projektu jsou považovány za 
důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVaI nebo informací, které je Smluvní strana 
dle právního předpisu povinna poskytnout příslušnému orgánu, a k jejichž poskytnutí byla 
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příslušným orgánem vyzvána. Smluvní strana je oprávněna sdělit důvěrnou informaci třetí straně 
toliko v rozsahu nezbytném pro řešení Projektu a pouze s písemným souhlasem Smluvní strany, 
jež předmětnou důvěrnou informaci poskytla; přitom je povinna zavázat třetí stranu povinností 
mlčenlivosti za týchž podmínek, jaké vyplývají z této Smlouvy. V případě porušení povinnosti 
uvedené v tomto ustanovení Smlouvy se za každé jednotlivé porušení povinnosti Smlouvy 
sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč, kterou je povinna zaplatit porušující Smluvní strana 
na účet Smluvní strany, která povinnost neporušila, uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti podle tohoto odstavce platí po dobu deseti let od uzavření této Smlouvy. 

11.2  Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude chránit a bez předchozího písemného souhlasu 
dalších Smluvních stran nesdělí či nezveřejní ani informace nespadající do definice dle odst. 
11.1, které získala na základě této Smlouvy od dalších Smluvních stran, a které poskytující 
Smluvní strana výslovně označila jako důvěrné informace. Každá taková důvěrná informace musí 
být písemně specifikována a podepsána zástupci informaci poskytující Smluvní strany, a to před 
poskytnutím důvěrné informace. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto ustanovení 
Smlouvy se za každé jednotlivé porušení povinnosti Smlouvy sjednává smluvní pokuta ve výši 
20 000,- Kč, kterou je povinna zaplatit porušující Smluvní strana na účet Smluvní strany, která 
povinnost neporušila, uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnosti mlčenlivosti podle tohoto odstavce 
platí po dobu deseti let od uzavření této Smlouvy. 

Povinnost dle odstavců 11.1 a 11.2 se nevztahuje na informace: 

a) které jí byly již dříve známy, aniž by přijala závazek důvěrnosti druhé Smluvní straně, 

b) které řádně získala od třetí osoby, která podle jejích vědomostí není vázána důvěrností ve 
vztahu k této informaci, nebo, 

c) které jsou, nebo se stanou veřejně dostupnými nikoli v důsledku porušení této Smlouvy nebo 
právního předpisu, 

d) pokud povinnost poskytnout Důvěrné informace vyplývá z právního předpisu a Smluvní strana 
byla k jejich poskytnutí příslušným orgánem vyzvána. 

11.3 Zveřejňuje-li kterákoliv ze Smluvních stran informace o Projektu nebo o výsledcích Projektu, je 
povinna důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a dále tu 
skutečnost, že výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatele v rámci účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací. Současně je pak povinna uvést, že se jedná o Projekt řešený 
ve spolupráci s dalšími Smluvními stranami a uvést jejich identifikační znaky. Zveřejněním nesmí 
být dotčena nebo ohrožena ochrana výsledků Projektu, jinak Smluvní strana odpovídá dalším 
Smluvním stranám za způsobenou škodu. 

11.4 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu předávání výsledků do Rejstříku informací 
o výsledcích (dále jen „RIV“) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

a) Příjemce a Další účastníci projektu se zavazují samostatně předávat Poskytovateli údaje o 
výsledcích vytvořených při realizaci Projektu do RIV v termínech a ve formě požadované 
zákonem o podpoře výzkumu a vývoje, nebo požadované Poskytovatelem, 

b) způsob započítávání výsledků a podíl dedikací v rámci Projektu bude stanoven podle 
poměru, v jakém Příjemce a Další účastníci přispěli k dosažení započitatelných výsledků při 
realizaci Projektu. Pokud se Smluvní strany na tomto poměru nedohodnou, zavazují se 
respektovat rozhodnutí, které v této věci vydá Poskytovatel nebo jiný věcně příslušný 
rozhodčí orgán. 

  11.5 Podrobnosti využití výsledků Projektu nad rámec ujednání v této Smlouvě budou stanoveny 
v Poskytovatelem schváleném implementačním plánu výsledků Projektu a případně ve Smlouvě 
o využití výsledků. 
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  11.6 Další účastníci berou na vědomí, že Poskytovatel má bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo 
předkládat, rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a 
informace z ostatních dokumentů týkajících se Projektu, uveřejněných Příjemcem a Dalšími 
účastníky nebo s jejich souhlasem. 

Článek XII 

Odpovědnost za škodu 

12.1 Příjemce odpovídá Poskytovateli za zákonné použití poskytnuté podpory. Další účastníci 
odpovídají Příjemci za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a 
Smlouvy o poskytnutí podpory, včetně Všeobecných podmínek Poskytovatele a dalších 
dokumentů Poskytovatele závazných pro program podpory. 

12.2 Další účastníci berou na vědomí, že jejich porušení některé z povinností má za následek 
uplatnění sankčních ustanovení Všeobecných podmínek Poskytovatele vůči Příjemci. V případě, 
že v důsledku porušení povinnosti Dalším účastníkem bude ze strany Poskytovatele Příjemci 
udělena pokuta nebo jiná peněžitá sankce, jsou Další účastníci povinni tuto sankci Příjemci 
uhradit, a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 

Článek XIII 

Doba trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy a smluvní sankce 

13.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Projektu. Ustanovení čl. 7.3, 7.6, 8.9 a odst. 11.1, 11. 2 a 
11.3 zůstávají platná a účinná i po skončení doby, na kterou je Smlouva uzavřena. Stejně tak 
zůstávají platná a účinná i jakákoliv další ustanovení Smlouvy, u nichž je zřejmé, že bylo úmyslem 
Smluvních stran, aby nepozbyly platnosti a účinnosti okamžikem uplynutí doby, na kterou je 
Smlouva uzavřena. 

13.2 Pokud Další účastník použije účelovou podporu poskytnutou mu na základě této Smlouvy nebo její 
část v rozporu s účelem a/nebo na jiný účel, než na který mu byla ve smyslu Smlouvy poskytnuta, 
nebo v případě, kdy se prokáže, že údaje předané Dalším účastníkem před uzavřením této 
Smlouvy, které představovaly podmínky, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy, jsou 
nepravdivé, zavazuje se Další účastník uhradit Příjemci smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové 
částky podpory uvedené v čl. 8.2 Smlouvy věta prvá, a to do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě. 
Příjemce je zároveň oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit. Příjemce může odstoupit od 
Smlouvy také v případě, že dojde k ukončení smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi 
Poskytovatelem a Příjemcem. 

13.3 Pokud Příjemce odstoupí od Smlouvy dle předchozího odstavce, je Další účastník povinen Příjemci 
vrátit veškerou podporu, která mu byla na základě Smlouvy poskytnuta, a to včetně případného 
majetkového prospěchu získaného v souvislosti s neoprávněným použitím této podpory, a to 
nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení listiny obsahující oznámení 
o odstoupení od Smlouvy ze strany Příjemce. 

13.4 Další účastník je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze z důvodu neschopnosti splnit své závazky 
dle Smlouvy, a to na základě písemného odůvodněného prohlášení. V takovém případě je Další 
účastník povinen vrátit dle pokynu Příjemce veškerou podporu, která mu byla na základě Smlouvy 
poskytnuta, včetně případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s použitím této 
účelové podpory, a to do 30 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy bylo doručeno Příjemci. 

13.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní straně. O ukončení řešení 
Projektu však rozhoduje Poskytovatel. 

13.6 Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektu Dalšího účastníka nebo jejich část, je Další účastník 
povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené Příjemcem. Nevrátí-li Další 
účastník neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Příjemci úrok z 
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prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení s vrácením dlužné 
částky. 

13.7 Ustanoveními o smluvní pokutě, ať je o nich hovořeno kdekoli ve Smlouvě, není dotčen nárok 
Příjemce nebo Dalších účastníků na náhradu škody. 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

14.1   Údaje o Projektu podléhají kódu důvěrnosti údajů C, podléhají tedy obchodnímu tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ale název Projektu, cíle 
Projektu a u ukončeného nebo zastaveného Projektu zhodnocení výsledku řešení Projektu dodané 
do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné. 

14.2   Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé při realizaci Smlouvy budou řešit vzájemnou 
dohodou. Pokud by se nepodařilo dosáhnout smírného řešení v přiměřené době, má kterákoli ze 
Smluvních stran právo předložit spornou záležitost pro řešení formou občanského soudního řízení 
u místně a věcně příslušného soudu. 

14.3 Smlouva může zaniknout úplným splněním všech závazků všech Smluvních stran, které z ní 
vyplývají, odstoupením od Smlouvy a/nebo písemnou dohodou Smluvních stran, ve které budou 
mezi Příjemcem a Dalšími účastníky sjednány podmínky ukončení Smlouvy. Nedílnou součástí 
dohody o ukončení Smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na 
řešení Projektu Smluvními stranami vynaloženy. 

14.4 Vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice, zejména zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění. 

14.5 Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran, a to formou 
písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě. Dle předchozí věty se nepostupuje, dojde-li ke změně 
ustanovení bodu 4.1 (změna hlavního řešitele) této Smlouvy. Změna hlavního řešitele je vůči 
dalším účastníkům účinná dnem oznámení o změně hlavního řešitele a o této změně tedy nebude 
uzavřen dodatek. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nejsou Další účastníci oprávněni 
převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Příjemce. 

14.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Příjemce, tj. společnost ÚJV Řež, a. s. 

14.7 Smlouva je vyhotovena ve šesti kopiích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

14.8 Příjemce a Další účastníci tímto prohlašují, že uzavření této Smlouvy proběhlo plně v souladu 
s jejich interními předpisy a jsou si plně vědomy závazků, které uzavřením této Smlouvy přebírají. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Parametry řešení projektu – programová přihláška TITSSUJB938. 
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V Řeži dne      V Brně dne 

 

 

 

...........................................    …............................................................ 

Ing. Daniel Jiřička     prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.  

předseda představenstva    ředitel  

ÚJV Řež, a. s.      Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
 

 

 

...........................................    V Praze dne 

Ing. Vladimír Poklop 

člen představenstva 

ÚJV Řež, a. s. 

       …............................................................ 

        doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. 

        pověřený řízením 

       Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
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