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Smlouva o řešení části projektu č. NU21-09-00031 panelu č. P09 

v rámci 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené v rámci 

Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen 

„Veřejná soutěž“), uzavřená v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, 

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Masarykův onkologický ústav 

Sídlo:  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

IČO:   00209805 

DIČ:  CZ00209805 

Zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení: XXXXXXX, č. ú.: XXXXXXX 

dále jen příjemce na straně jedné 

 

a 

 

Fakultní nemocnice Brno 

Sídlo:  Jihlavská 20, 625 00 Brno 

IČO:   65269705 

DIČ:  CZ65269705 

Zastoupený: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení: XXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXX 

dále jen další účastník na straně druhé 

 

uzavírají tuto smlouvu o řešení části projektu: 
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II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci části níže specifikovaného 

projektu č. NU21-09-00031 panelu č. P09 (dále jen „projekt“):  

Název projektu: Vývoj nové efektivní strategie umožňující identifikaci žen se zvýšeným 

rizikem vzniku karcinomu endometria. 

 Datum zahájení a ukončení projektu: od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2024 

 Odpovědný řešitel projektu: XXXXXXX, datum narození XXXXXXX (dále jen „řešitel“) 

Odpovědný spoluřešitel projektu: XXXXXXX, datum narození XXXXXXX (dále jen 

„spoluřešitel“) 

2. Cíl a způsob řešení projektu jsou uvedeny v Návrhu projektu podaného do Veřejné soutěže 

pod registračním číslem NU21-09-00031 (dále jen „Návrh projektu“), který je nedílnou 

součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-03-00031 panelu 

č. P09 uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky jakožto poskytovatelem a 

Masarykovým onkologickým ústavem jakožto příjemcem (dále jen „Smlouva 

s poskytovatelem“). Smlouva s poskytovatelem je součástí této smlouvy jako její samostatná 

příloha. 

 

3. Za účelem úhrady nákladů na řešení části projektu byly dalšímu účastníkovi na základě 

Smlouvy s poskytovatelem přiděleny účelové finanční prostředky pro jednotlivé kalendářní 

roky řešení projektu takto: 

pro rok 2021 ve výši: 444 000 Kč   

pro rok 2022 ve výši:   931 000 Kč 

pro rok 2023 ve výši:  956 000 Kč  

pro rok 2024 ve výši: 916 000 Kč 

4. Finanční prostředky určené dalšímu účastníkovi podle této smlouvy na jednotlivé roky řešení 

projektu poskytne příjemce dalšímu účastníkovi v každém roce řešení projektu do 30 

kalendářních dnů od jejich obdržení od poskytovatele, a to převodem na účet dalšího účastníka 

uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě změny výše přidělených finančních prostředků 

v průběhu řešení projektu se smluvní strany zavazují ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy 

příjemce obdrží rozhodnutí poskytovatele o úpravě výše přidělených prostředků, uzavřít 

dodatek k této smlouvě, ze kterého bude vyplývat změněná výše finančních prostředků. 

 

5. Finanční prostředky poskytuje příjemce dalšímu účastníkovi na základě této smlouvy 

výhradně za účelem jejich využití k dosažení cílů řešení části projektu v rozsahu, členění 

a za podmínek schválených poskytovatelem. Finanční prostředky poskytuje příjemce dalšímu 

účastníkovi na úhradu skutečně vynaložených nákladů účelově vymezených Smlouvou s 

poskytovatelem na činnosti specifikované ve schváleném projektu k dosažení cílů uvedených 

v Návrhu projektu. 
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6. Způsob poskytování finančních prostředků se řídí zejména zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Další účastník je povinen provádět vyúčtování finančních prostředků a toto předkládat 

příjemci do 11. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí vyúčtování bude na základě 

účetní evidence zúčtování skutečně uznaných nákladů na řešení projektu v členění 

dle schváleného rozpočtu projektu a účetní výkaz o čerpání uznaných nákladů včetně 

zdůvodnění nevyužité části poskytnutých finančních prostředků, která je prostřednictvím 

příjemce vrácena poskytovateli nebo je převáděna do fondu účelově určených prostředků. 

V případě změny termínu vyúčtování ze strany poskytovatele se výše sjednaný termín 

předložení vyúčtování poskytnutých účelových finančních prostředků změní tak, že končí 5 

dnů před termínem stanoveným poskytovatelem. 

 

8. Finanční prostředky, které nebyly dalším účastníkem vyčerpány do konce kalendářního roku 

(nejedná-li se o poslední rok řešení projektu), je další účastník oprávněn (pokud nejsou 

převedeny do fondu účelově určených prostředků oprávněnými subjekty – viz § 26 zákona č. 

341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a § 18 

zákona č. 111/1998 Sb., o veřejných vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) použít 

v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému 

účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem. Změny účelu čerpání nespotřebovaných 

finančních prostředků jsou možné v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací Veřejné 

soutěže. Současně je nutné dodržet všechny limity stanovené Zadávací dokumentací Veřejné 

soutěže na daný kalendářní rok. Pokud další účastník nebude chtít využít svého oprávnění 

využít nevyčerpané finanční prostředky v dalších letech řešení projektu, bezodkladně o tom 

informuje příjemce a nevyčerpané finanční prostředky vrátí dle pokynů příjemce. Po skončení 

projektu je další účastník povinen vrátit všechny nevyčerpané finanční prostředky z projektu 

příjemci a ten je povinen vrátit je poskytovateli.  

 

9. Další účastník je povinen postupovat při řešení projektu v souladu s právními předpisy, 

s odbornou péčí, s využitím všech svých odborných znalostí, odborných znalostí příjemce, 

řešitele, spoluřešitele a dalších pracovníků. Další účastník je povinen postupovat při řešení 

projektu v souladu se Smlouvou s poskytovatelem a Zadávací dokumentací Veřejné soutěže 

(dále společně jen „Pravidla AZV ČR“). 

 

III. 

Závazky dalšího účastníka projektu 

1. Další účastník se zavazuje: 

 

 používat finanční prostředky přidělené na základě této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou a v souladu s Pravidly AZV ČR, 

 vést evidenci o hospodaření s finančními prostředky přidělenými na řešení projektu 

odděleně od evidence o hospodaření s jinými prostředky, 

 předkládat příjemci každoročně nejpozději do 11. ledna kalendářního roku následujícího 

po roce, za který je zpráva zpracovávána, nestanoví-li příjemce jinak, Dílčí zprávu o řešení 
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části projektu a předložit příjemci po ukončení řešení projektu do 25. ledna následujícího 

roku, nestanoví-li příjemce jinak, Závěrečnou zprávu o řešení části projektu; součástí jak 

Dílčích zpráv, tak Závěrečné zprávy musí být podrobné vyúčtování hospodaření s 

poskytnutými finančními prostředky, 

 oznámit neprodleně příjemci skutečnost, že další účastník či spoluřešitel nebudou moci 

pokračovat v řešení části projektu, aby příjemce mohl požádat poskytovatele o změnu 

spoluřešitele či dalšího účastníka, a dále neprodleně oznámit příjemci všechny další změny 

projektu, které jsou podstatné pro splnění podmínek, za jakých byla příjemci poskytnuta 

podpora dle Smlouvy s poskytovatelem, 

 dodržovat veškeré povinnosti dalšího účastníka, které vyplývají z této smlouvy 

a z Pravidel AZV ČR. Další účastník je povinen plnit povinnosti vyplývající ze Zadávací 

dokumentace Veřejné soutěže jak vůči příjemci, tak i vůči poskytovateli. Další účastník 

se zároveň zavazuje dodržovat povinnosti stanovené příjemci v Pravidlech AZV ČR s 

výjimkou těch ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se na dalšího účastníka nemohou 

vztahovat, 

 organizovat práce na spoluřešení projektu tak, aby bylo dosaženo cílů projektů 

v plánované době, 

 informovat na požádání příjemce o stavu prací na řešení projektu a o čerpání finančních 

prostředků, 

 umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu 

tak, jak vyplývá z Pravidel AZV ČR, z této smlouvy, a také z právních předpisů, a to jak 

výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a použití finančních prostředků, které byly 

na řešení části projektu poskytnuty, a to kdykoli v průběhu řešení projektu, stejně jako i 

po jeho ukončení (kontrolní oprávnění poskytovatele a příjemce vůči dalšímu účastníkovi 

jsou tak totožná). Další účastník je povinen poskytovat příjemci a/nebo poskytovateli 

veškerou nutnou jimi požadovanou součinnost.  Další účastník je povinen k tomuto rovněž 

zavázat každého jím ustanoveného spoluřešitele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 

omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky, 

 využívat při řešení projektu hmotný a nehmotný majetek, který pro řešení projektu pořídil 

z finančních prostředků přidělených na řešení projektu, a to v rozsahu a způsobem, který 

vyplývá z Pravidel AZV ČR, 

 poskytovat příjemci na jeho žádost a v jím určeném termínu informace, údaje, zpracovávat 

zprávy a další případné materiály a poskytovat příjemci další součinnost, kterou příjemce 

potřebuje za účelem plnění svých povinností vyplývajících z Pravidel AZV ČR anebo 

právních předpisů, 

 spolupracovat s příjemcem na vypracování plánu zavedení dosažených výsledků do praxe 

(tzv. implementační plán), a to tak, aby jej příjemce mohl poskytovateli předložit 

nejpozději k závěrečné zprávě o řešení projektu, 

 podílet se na následné realizaci implementačního plánu nejméně v rozsahu, který pro něj 

z implementačního plánu vyplývá, 

 umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledky projektu přístup k nim, a to 

formou jejich publikace v odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do šesti 

měsíců po ukončení řešení projektu, 

 uchovávat doklady o projektu (zejména odbornou dokumentaci k řešení projektu, účetní 

doklady, smluvní dokumenty k projektu a výsledky řešení projektu) nejméně po dobu 10 

let od ukončení účinnosti této smlouvy. 
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IV. 

Sankce 

1. Pokud další účastník poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. XVI. odst. 

2 Smlouvy s poskytovatelem „Sankce za porušení Smlouvy“ nebo pokud v důsledku 

porušení povinností dalším účastníkem dojde k porušení povinností uvedených v čl. XVI. 

odst. 2 Smlouvy příjemcem vůči poskytovateli (např. nesplnění povinnosti dodat Dílčí 

zprávu o řešení části projektu, nesplnění povinnosti uvést v rámci dílčích zpráv výlučně 

pravdivé, úplné a nezkreslené údaje), ujednávají smluvní strany výslovně, že takové 

jednání bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) 

a bude mít důsledky analogické důsledkům v tomto zákonném ustanovení uvedeným. 

V takovém případě bude další účastník postupovat v souladu s § 44 a § 44a rozpočtových 

pravidel. 

 

2. V případě, kdy se ukáže, že údaje, na jejichž základě byly dalšímu účastníkovi poskytnuty 

finanční prostředky, byly neúplné nebo nepravdivé, může být zahájeno řízení o jejich 

vymáhání příjemcem. 

 

3. V případě, že v důsledku porušení povinností dalšího účastníka, které vyplývají 

z právních předpisů, z této smlouvy anebo z Pravidel AZV ČR, bude příjemce povinen 

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

náhradu škody, vrácení dotace podle míry nesplnění zadání projektu), 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. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku příjemce na 

náhradu škody ve výši přesahující výši této smluvní pokuty. 

 

4. Odstoupení od této smlouvy, ani dohoda o ukončení této smlouvy (není-li v ní dohodnuto 

jinak) se nedotýká nároku příjemce na uplatnění sankcí nebo náhrady škody dle této 

smlouvy. 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na třetí 

osobu. Další účastník není oprávněn vůči jakýmkoliv nárokům příjemce vzniklým z této 

smlouvy nebo na jejím základě započítat jakékoliv své nároky vůči příjemci. 

 

2. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými pravidly, a Pravidly AZV ČR. V 
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případě výkladu pojmů použitých v této smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona 

č. 130/2002 Sb. a poté obsah Pravidel AZV ČR. 

 

3. Touto smlouvou není dotčeno oprávnění územních finančních úřadů a jiných příslušných 

finančních orgánů provádět kontrolu nakládání s přidělenými finančními prostředky. 

 

4. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu určených 

pro příjemce, dalšího účastníka a Agenturu pro zdravotnický výzkum České republiky. 

 

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a 

účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti Smlouva s poskytovatelem, nejdříve však dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost této smlouvy končí uplynutím 

platnosti a účinnosti Smlouvy s poskytovatelem, nejdříve však uplynutím 180 dnů od data 

ukončení řešení projektu. Ty závazky dalšího účastníka, které mají podle své povahy 

trvalý charakter, zůstávají v platnosti i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena. 

 

7. Neodstraní-li další účastník ve lhůtě stanovené příjemcem zjištěné nedostatky v plnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy, je příjemce oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Příjemce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel odstoupí 

od smlouvy uzavřené s příjemcem. Příjemce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, 

nastanou-li u dalšího účastníka skutečnosti, které upravuje Smlouva s poskytovatelem v čl. 

XV. „Odstoupení od Smlouvy“ jako skutečnosti, které, v případě, že nastanou na straně 

příjemce, opravňují poskytovatele od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od této smlouvy má 

stejné důsledky jako jsou upraveny ve Smlouvě s poskytovatelem (viz čl. XV. odst. 4. a 

násl. Smlouvy s poskytovatelem), přičemž příjemce má v případě, že od této smlouvy 

odstoupí shodná práva a povinnosti jako má ve Smlouvě s poskytovatelem poskytovatel a 

další účastník má shodná práva a povinnosti jako má ve Smlouvě s poskytovatelem 

příjemce. 

 

8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je příslušný obecný soud 

příjemce. 

 

9. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti stanovené zákonem 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, a souhlasí 

s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných 

dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

v souladu s výše citovaným zákonem zajistí příjemce. 

 

10. Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se 

stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
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od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude 

mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení z této 

smlouvy, strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku k této 

smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 

a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 

předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení této 

smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo 

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, 

jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení 

obsaženému v této smlouvě. 

 

11. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny 

a srozuměny s celým obsahem této smlouvy a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli 

povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojují. 

 

 

Za příjemce:                ……......................................................                    datum: 30. 4. 2021 

               prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel        

 

 

 

 

Za dalšího účastníka:     ……............................................................... datum: 22. 4. 2021 

                      prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel 


