SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
na řešení projektu ATMO ACCESS
Grant Agreement No 101008004

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem:
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
Statutární orgán:
, ředitel ústavu
IČ:
00020699
DIČ:
CZ00020699
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoby:

manažer projektu:
tel.:

.
e-mail:

administrátor projektu:
tel:

, e-mail:

1

dále jen „Příjemce“

Masarykova univerzita
se sídlem:
Žerotínovo náměstí 617/9
601 77 Brno
Statutární orgán:
IČ:
00216224
DIČ:
CZ00216224
bankovní spojení:
číslo účtu:
85636621/0100
kontaktní osoba:
manažer projektu:
tel.:
e-mail:
ekonom projektu: I
tel.:
e-mail:
administrátor projektu:
tel.:
e-mail:

.

dále jen „Spoluřešitel“2
společně dále též „smluvní strany“
uzavírají v souladu s ustanoveními Grant Agreement No 101008004 a ATMO ACCESS Consortium
Agreement tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“).
1

Označení smluvní strany „příjemce“ odpovídá označení „partner“ používanému v Grant Agreement
No 101008004
2
Označení smluvní strany „spoluřešitel“ odpovídá označení „třetí strana“ používanému v Grant Agreement No
101008004

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je vymezení spolupráce za účelem řešení projektu ATMO ACCESS
(Solution for Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities). Projekt je řešen pod
rámcovým programem EU Horizon 2020 (Integrated and Opening Research Infrastructures of
European Interest Infraia – 03-2020) Grant Agreement (dále GA) No 101008004. Dále jen
„Projekt“.
2. Mezinárodním koordinátorem projektu je Centre National de Recherche Scientifique (CNRS),
Francie.
3. Smlouva stanovuje práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran, které se vztahují k Projektu,
za jehož řešení v ČR odpovídá Příjemce.
4. Na projektu se v ČR vedle smluvních stran podílí i Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a
Masarykova univerzita (dále jen další spoluřešitelé).
5. Smlouva vychází z GA No 101008004, kde jsou detailně definována práva a povinnosti Příjemce a
Spoluřešitelů a ATMO ACCESS Consortium Agreement (dále ATMO ACCESS CA) uzavřená mezi
příjemci projektu

II. Řešení a reporting projektu
1. Příjemce a Spoluřešitel se zavazují, že budou společně s dalším spoluřešitelem společně řešit
Projekt v souladu s projektovou dokumentací za účelem dosažení cílů Projektu.
2. Termíny pro vykazování technických a finančních zpráv jsou v souladu s GA No 101008004
stanoveny takto:
- první reportovací období: 1.–18. měsíc řešení Projektu;
- druhé reportovací období: 19.–36. měsíc řešení Projektu;
- třetí reportovací období: 37-48. měsíc řešení Projektu
- reporting bude nutno provést ihned po ukončení projektu.
Přesné termíny stanovuje koordinátor celého Projektu koncem příslušného reportovacího období.
Koordinátor musí dle GA No 101008004 předat zprávu do 60 dnů od konce reportovacího období.
Smluvní strany předají své technické i finanční zprávy Příjemci nejméně 15 dnů před termínem
stanoveným koordinátorem. Přesné termíny stanoví Příjemce Spoluřešiteli poté, co obdrží
harmonogram reportingu ke konkrétnímu reportovacímu období od koordinátora.
3.

S finančními zprávami předá Spoluřešitel Příjemci i všechny potřebné podklady pro vyúčtování
Projektu dle pokynů koordinátora a v souladu s GA No 101008004 a ATMO ACCESS CA.

III. Doba plnění
1. Řešení Projektu probíhá od 1. dubna 2021 do 31. března 2025.
2. Smluvní strany se zavazují plnit všechny povinnosti související s vypořádáním Projektu i po
ukončení Projektu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na Projektu následujícím způsobem:
a) Příjemce se zavazuje k plnění povinností, které jsou pro Příjemce uvedeny v GA No
101008004 a ATMO ACCESS CA, a to zejména k zajištění těchto činností a z nich
vyplývajících povinností:
- věcné a administrativní řízení Projektu,

-

finanční řízení Projektu včetně závěrečného vyúčtování podle pokynů poskytovatele
dotace,
- pravidelná komunikace a součinnost se Spoluřešitelem Projektu spočívající zejména v
průběžném dodávání informací, organizovaní schůzek, v realizaci kontrolních dnů,
vyhodnocování výstupů, projednávání případných změn Smlouvy včetně změny rozsahu
stanovených povinností,
- zajišťování publicity Projektu,
- kontrolu postupu realizace Projektu,
- uchovávání veškeré dokumentace týkající se Projektu podle podmínek stanovených ze
strany poskytovatele dotace dle GA No 101008004.
b) Spoluřešitel se zavazuje k plnění povinností, které jsou pro Spoluřešitele uvedeny v GA No
101008004 a ATMO ACCESS CA, a to zejména k zajištění těchto činností a z nich
vyplývajících povinností:
- spolupráce a koordinace s Příjemcem a případně i s dalším spoluřešitelem při zajišťování
činností souvisejících s realizací Projektu,
- zodpovědnost za zajišťování finančního řízení Projektu a jeho vykazování v rámci své
instituce včetně závěrečného vyúčtování podle pokynů poskytovatele dotace,
- vedení samostatné účetní evidence o uznaných nákladech Projektu podle zákona č.
563/1991 Sb. v platném znění; evidence bude uchována minimálně po dobu 10 let od
ukončení Projektu,
- předkládání potřebných podkladů Příjemci pro vyúčtování Projektu ve stanovených
termínech,
- poskytování relevantních doplňujících informací souvisejících s realizací projektu na žádost
Příjemce,
- řádné uchovávání veškeré dokumentace týkající se projektu ve stejném rozsahu, jakým
Příjemce vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených GA No 101008004 a ATMO
ACCESS CA,
- další nezbytná součinnost požadovaná Příjemcem a poskytovatelem dotace,
- jednat v souladu s legislativou EU a s národní legislativou.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této Smlouvy a nesou plnou
odpovědnost za realizaci činností a plnění povinností vyplývajících z GA No 101008004, ATMO
ACCESS CA a z této Smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit
dosažení účelu této Smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna zdržet se jakéhokoliv
jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé smluvní strany.
3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění
Smlouvy včetně informací o finančním a realizačním řízení Projektu.
4. Spoluřešitel souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterými se podílí na
realizaci Projektu.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a v
souladu s dobrými mravy.
6. Spoluřešitel souhlasí s tím, že Příjemce provede na své náklady alespoň 1x za rok audit řádného
čerpání prostředků dotace, způsobilosti vynaložených nákladů a jejich využití výlučně k účelu, ke
kterému byly určeny. Provedením auditu je Příjemce oprávněn pověřit externí auditorskou firmu.

VI. Financování projektu
1. Projekt je financován z prostředků poskytnutých Evropskou komisí z evropského rámcového
programu EU Horizon 2020 (Integrated and Opening Research Infrastructures of European
Interest). Náklady na činnosti uvedené v projektu jsou stanoveny v rozpočtu schváleném
Evropskou komisí a jsou uvedeny v GA No 101008004. Maximální finanční plnění činí:
- 60 250 EUR pro Masarykovu univerzitu
2. Příjemce kontroluje čerpání prostředků dotace smluvními stranami.
3. Příjemce převede do 14 kalendářních dnů odpovídající část finančního plnění, které obdrží od
koordinátora Spoluřešiteli, a to na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. Finanční prostředky budou spoluřešitelům převedeny v českých korunách s měnovým kurzem
platným ke dni přijetí platby od koordinátora projektu.

VII. Duševní vlastnictví
1. Vkládané duševního vlastnictví a výsledky Projektu, přístupová práva k nim a oprávnění je dál
užívat v rámci Projektu, šířit, komercializovat nebo s nimi jinak nakládat se řídí ATMO ACCESS CA,
zejména články 7 – 9.
2. Označení smluvní strany „příjemce“ v této smlouvě odpovídá označení „partner“ používanému
v ATMO ACCESS CA.
3. Označení smluvní strany „spoluřešitel“ v této smlouvě odpovídá označení „třetí strana“
používanému v ATMO ACCESS CA.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Jednotlivé smluvní strany jsou právně a finančně odpovědné za správné a zákonné použití
poskytnuté dotace na projekt.
2. Spoluřešitel je povinen Příjemci uhradit škodu a veškeré s ní související náklady, které Příjemci
vznikly v důsledku toho, že Spoluřešitel porušil povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

IX. Trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle čl. ll. této smlouvy. Příjemce
i Spoluřešitel Projektu jsou povinni dostát svým povinnostem i po skončení účinnosti této Smlouvy,
a to minimálně po dobu povinné archivace shromážděných dokladů. Smluvní strany jsou dále
povinny dodržet povinnosti obsažené v této Smlouvě vůči poskytovateli dotace a koordinátorovi i
po skončení účinnosti této Smlouvy.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, lze tuto Smlouvu ukončit na základě
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana
přes předchozí písemné upozornění nadále neplní povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy.
Výpověď nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi
prokazatelně doručeno smluvní straně.
4. Ukončením Smlouvy podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy však nesmí být ohroženo
plnění účelu Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma druhé smluvní straně této Smlouvy.

X. Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy. V případě vzniku sporů,
budou tyto řešeny přednostně, před uplatněním soudního rozhodnutím, vzájemnou dohodou
smluvních stran.
2. Jakékoli změny této Smlouvy a příloh lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
výhradně písemnou formou, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
3. V ostatním ve Smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ jako osoba povinná ze zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále jen „RS“) a příslušnou Smlouvu a relevantní údaje o ní budou zveřejněné v
souladu s ustanovením § 5 i s tím, že na určité její části může být provedena anonymizace.
5. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti okamžikem
jejího uveřejnění v RS. Uveřejnění v RS zajistí ČHMU.
6. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměny
a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Příjemce:

Za Spoluřešitele:

V Praze dne

V Brně dne

ředitel ústavu

rektor

