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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

v rámci výzvy č. 02_19_078

ji
í;fi

MHMPP09KIVC7

INO/61/01/013365/2021

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2.110 01 Praha 1

zastoupené 
m. Prahy

IČO 00064581

ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl

bankovní spojení, 

{dále jen „Příjemc

a

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

se sídlem Branická 41, Praha 4, 147 00 

zastoupená

IČO: 49626655, bankovní spojen 

partner č. 40

(dále jen „Partner" nebo „partner)

uzavřeli níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství s finančním 
příspěvkem (dále jen „Smlouva")
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Článek II

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je Oprava právního postaveni Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a 
odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práva povinností při realizaci Projektu dleodst 
2 tohoto článku Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Přijemce a Partnera, kteří společně 
realizují projekt i KAP 2 • Komplexní program rozvoje klíčových oblasti pražského školství, 
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047, v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzděláváni (dále jen .Projekt" nebo „projekt"), blíže specifikovaný v projektové 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 a č. 2 této Smlouvy.

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce - 
specifická část (dále jen .Pravidla pro žadatele a příjemce") platných pro výzvu č. 02_19_078 
Implementace Krajských akčních plánů II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (dále jen „výzva"), jejichž závazná verze je uvedena případně ve výzvě 
Partner výslovné prohlašuje, že se s dokumenty dle předchozí věty konkrétně s Pravidly pro 
žadatele a příjemce a s výzvou seznámil před uzavřením této Smlouvy a zavazuje se 
dodržovat všechny povinnosti, které pro něj z těchto dokumentu v návaznosti na uzavření této 
Smlouvy vyplývají Partner se dále zavazuje seznámit se se zněním Pravidel pro žadatele a 
příjemce, pokud stanovi právní akt o poskytnutí/převodu podpory, případně rozhodnuti o 
zrněné právního aktu o poskytnuti/převodu podpory jako aktuální jejich novou verzi včetně 
podmínek tvořících součást tohoto právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nebo 
rozhodnuti o jeho zrněné a dodržovat veškeré povinnosti z těchto dokumentu pro něj 
vyplývající s ohledem na tuto Smlouvu a stejné tak je povinen Partner dodržovat dalši 
podmínky stanovené jinými metodickými pokyny vydanými Řídicím orgánem Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 
Pravidla pro žadatele a příjemce, výzva, právní akt o poskytnutí/převodu podpory včetně 
rozhodnuti o jeho změně a další metodické pokyny vydané Řídícím orgánem (dále společně 
jen .řídící dokumentace*) jsou pro Partnera závazné včetně veškerých jejich změn 
provedených Řidícim orgánem, přičemž v případě rozporu mezi řídící dokumentaci a touto 
Smlouvou má přednost znění řídící dokumentace

Článek lil

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl II. 
této Smlouvy takto

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
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- řízeni Projektu (vždy provádí příjemce),

- průběžné informovaní Partnera o změnách řídící dokumentace,

- průběžné vyhodnocováni projektových činnosti za celý Projekt,

- vyhodnoceni připomínek Partnera a hodnocení výstupů z Projektu,

- koordinace publicity Projektu,

- projednáni veškerých změn v Projektu a povinnosti s Partnerem,

- zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

- schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera,

- plněni dalších povinností vyplývajících pro Příjemce zřídící dokumentace, jejichž 
plněni nelze dle řídicí dokumentace přenést z Příjemce na Partnera.

2. Partner bude provádět tyto činnosti.

- spolupracovat při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

- zprostředkovává t ko nta kt s c ílovou sku pi nou,

- vyúčtovávat vynaložené prostředky,

- aktivně se účastnit na publicitě Projektu,

- zpracovávat zprávy o své činnosti v Příjemcem stanovených termínech,

- realizovat veškeré věcné aktivity Projektu dle vybraných šablon,

- vyhodnocovat projektové činnosti realizované Partnerem,
- zpracovávat podklady ke zprávám o realizaci a žádostem o platbu,
- zpracovávat záznamy o realizaci aktivit dle vybraných šablon,
- naplňovat, sledovat a vykazovat průběžně indikátory.

- spolupracovat při evaluaci Projektu,
- aktivně se účastnit na dalších aktivitách Projektu,

- vykonávat další úkony dle pokynů Příjemce pro danou aktivitu.

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činnosti, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy každý v rozsahu svých závazků.

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu 
a související dokumentace.

6. Partner se dále zavazuje:

- mít zřízen svůj bankovní účet Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky 
oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách.

3

^frEVROPSKÁ UNIE
Evropské struKluraJm a investiční loudy 
Oj>eiácr.i program VyZKum, vývoj a vzdělávám



3TC 3T32X -.2S 'J£> ^ lS" *t*s*
'=~S

S#g*-4 *■>?*: 1*«£•
% '•Si•v"

,ít?

Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby. než 
obdrží závěrečnou platbu, resp až do doby finančního vypořádání Projektu;

vést účetnictví v souladu se zákonem č 563/1991 $b., o účetnictví, vězněni pozdějších 
předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 $t>., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů vše v rozsahu stanoveném v řídící dokumentaci. Pokud 
Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující 
výdaje související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, a aby tyto 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a vedené chronologicky a 
způsobem zaručujícím trvanlivost. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným 
v 2ákoně č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisu, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Partner je 
povinen zajistit, aby všechny účetní/daňové doklady související s Projektem byly 
označeny registračním číslem Projektu;

vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu;

do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 
stanovená v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory;

$ finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně a postupovat v souladu se zákonem 
č 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu a řídící 
dokumentací;

sledovat naplňovat a vykazovat během realizace Projektu indikátory, které uvádí 
Řídícím orgánem schválená projektová dokumentace Projektu;

na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující infor
mace související s realizaci Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta 
musí být dostatečná pro vyřízeni žádosti;

umožnit konání monitorovacích návštěv Příjemce;

rádné uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
splatnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7 4 Pravidel pro 
žadatele a příjemce;

bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky 
EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou 
podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným, byť i jen 
částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 
poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z 
finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob. včetně práva 
zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit Partner je povinen v případě zničení,
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poškození ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 
spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 
hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozdéji však kdatu 
ukončení realizace Projektu Partnerje povinen se při nakládáni s majetkem pořízeným 
z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a právním aktem o 
poskytnutí/převodu podpory,

- při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat publicitu Projektu v souladu s 
pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

- předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 
podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci 
Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy z realizace 
Projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce;

- umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřováni provádění činnosti, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k prováděni kontroly, přip jejich zmocněncům Těmito oprávněnými osobami jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finančni správy, Ministerstvo 
financi, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly:

- bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 
z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených náprav
ných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splněni;

- poskytnout Příjemci a Řídícímu orgánu potřebnou součinnost při realizaci evaluačních 
aktivit dotačního programu v požadovaném rozsahu,

- neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 
k Projektu, nebo změnách souvisejících $ činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 
Smlouvy.

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 
prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státniho rozpočtu, státních fondů, jiných 
strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů. Pokud 
je určitý výdaj uhrazen z prostředků dle této Smlouvy pouze z části, týká se zákaz podle 
předchozí věty pouze této časti výdaje.

8 Příjemce se zavazuje informovat Partnera o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
jejich povinností vyplývajících z teto Smlouvy, zejména mu poskytnout případné Rozhod
nutí o změně právního aktu o poskytnuti/převodu podpory.

9. Partner je na vyžádání Příjemce povinen poskytnout kontakty na v Projektu podpořené 
osoby.
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10. Pokud Příjemce zjistí, že predfožené podklady pro zprávu o realizaci Projektu nebo 
podklady pro žádost o platbu jsou neúplné, nebo obsahuji formální nedoslatky, je Parlner 
povinen je doplnit nebo opravit ve Ihútě stanovené Příjemcem.

11. Harmonogram realizace Projektu

- Datum zahájení fyzické realizace Projektu 01 6 2021

- Datum ukončení fyzické realizace Projektu 30. 11. 2023.

12 Účel, na néjžjsou prostředky dle této Smlouvy poskytovány, je Partner povinen naplnit ve 
Ihútě do data ukončení fyzické realizace Projektu.

13 Partner je povinen Příjemci poskytnout data nezbytná k prokázání zajištění souladu 
čerpání prostředků dle této Smlouvy s pravidly veřejné podpory.

Článek IV

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

1. Projekt dle článku II Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
Příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/prevodu podpory 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a všichni partneři podílejí na Projektu, jsou podrobně 
rozepsány v příloze č. 1 a č 2 této Smlouvy

Celkový finanční podíl Příjemce a všech partnerů Projektu činí:

a) Příjemce celkem. 199 394 666.92 Kč

b) z toho finanční podíl Partnera. 662 569,- Kč

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy je Partner oprávněn použít 
pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosaženi cílů Projektu a současně takových výdajů, 
které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízeni Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel 
pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partneru vznikly nejdříve dnem vydání 
právního aktu o poskytnuti/převodu podpory pokud neni v právním aktu o 
poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum zahájení realizace Projektu drive, než je datum 
jeho vydáni, a nejpozději dnem ukončení realizace Projektu, príp po ukončeni realizace 
Projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením Projektu

4. Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členěni na Příjemce a Partnera a v členění 
na položky rozpočtu dle přílohy č. 2 této Smlouvy. Jednotlfvé změny v položkách rozpočtu 
Partnera včetně jejich ponížení a související změny ve věcných aktivitách Projektu 
zajišťovaných Partnerem podléhají předchozímu schváleni Příjemcem - odborem $ML 
MHMP - případné Řídicím orgánem, je-li jeho souhlas nezbytný dle řídící dokumentace 
Smluvní strany se výslovné dohodly, že změny uvedené v předchozí větě nevyžaduji 
uzavření dodatku k této Smlouvě, tim není dotčena potřeba uzavřeni dodatku ke Smlouvě 
v připadá že se smíuvni strany dohodnou na změně rozsahu zajišťovaných činností dle
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čl. III. odst 1 a 2 teto Smlouvy jednotlivými smluvními stranami, tj. případy kdy by mél 
Příjemce převést na Partnera své činnosti v Projektu a naopak.

5. Kofinancovám Projektu v rozsahu dle právního aktu o poskytnutí/prevodu podpory je 
hrazeno v plném rozsahu z rozpočtu Příjemce Pokud Partnerovi při realizaci Projektu 
vzniknou další náklady neobsazené v projektové dokumentaci tvořící přílohy teto Smlouvy 
a nezahrnuté do Projektu v rozsahu právního aktu o poskytnutí/prevodu podpory zavazuje 
se Partner hradit takové náklady z vlastních prostředků

6 Způsobilé výdaje vzniklé ph realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:

Příjemce poskytne první zálohu Partnerovi bezhotovostně - na bankovní účet uvedený 
v článku I. této Smlouvy - a to ve výšiKč, což odpovídá výši cca 20% rozpočtu Partnera 
dle žádosti o podporu v příloze č 1 Smlouvy, a to do 15 dnu od nabyti účinnosti této 
Smlouvy.

Další zálohy budou Partnerovi poskytovány formou platebního poukazu na základě 
Příjemcem schváleného výhledu čerpáni zpracovaného Partnerem Tento výhled čerpáni 
musí obsahovat vyúčtování projektových výdajů, které již byli Partnerem vynaloženy.

Partner je povinen každou zálohu Příjemci řádné vyúčtovat a výdaje prokázat účetními 
doklady, nevyplývá-li z řídicí dokumentace pro konkrétní způsobilé výdaje jinak, přičemž 
je povinen řídit se pokyny Příjemce, který též Partnerovi písemně určí termíny pro 
předložení vyúčtování jednotlivých záloh.

Finální vyúčtováni projektových výdajů Partnera je Příjemci předáno nejpozdéji do 20 dnů 
od konce realizace Projektu. V návaznosti na toto vyúčtováni budou Partnerem Příjemci 
vráceny případné nedočerpané prostředky ze záloh ve lhůtě stanovené Příjemcem.

Příjemce poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené 
v či IV., odst. 2 pism. b) této Smlouvy.

7. Finanční účast Partnera je v projektové žádosti předpokládána ve výší CZK dle článku IV 
odst. 2 této Smlouvy Skutečná finanční účast, která nemůže být vyšší než uvedená 
v předchozí větě, bude v souladu s řídící dokumentací průběžné upřesňována podle 
skutečné účastí Partnera na realizaci Projektu a způsobilosti jim vynaložených prostředku.

8. Příjemce bude Partnerovi finanční podporu poskytovat bezhotovostním převodem na účet 
Partnera, který je uveden v článku I. této Smlouvy.

9. V případě, že Partner nevyčerpá poskytnuté zálohy v plné výši, musí v rámci závěrečného 
vyúčtování rozdíl vrátit zpět Příjemci Tyto prostředky převede na stejný účet. ze kterého 
mu byla zaslána finanční podpora

10. V případě krácení dotace poskytnuté Příjemci na realizaci Projektu, které není způsobeno 
porušením povinnosti některé ze smluvních stran, se finanční podpora pro Partnera die 
této Smlouvy krátí v příslušné kategorii nákladů v poměru odpovídajícím původnímu 
poměru smluvních stran na nákladech příslušné kategorie
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Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 
Partnerem poskytnuté na základě právního aktu o poskytnuti/převodu podpory vůči 
poskytovaleli finanční podpory, kterým je Řidiči orgán - Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy.

2. Partner je povinen Příjemci uhradit škodu za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst 1 
Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, ze Partner porušil povinnost vyplývající 
z této Smlouvy včetně nákladů Projektu, které se v důsledku pochybení Partnera stanou 
nové nezpůsobilými výdaji Projektu.

3. Partner odpovídá za škodu vzniklou třetím osobám, která vznikne porušením jeho 
povinnosti vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanoveni právních předpisů.

4. Partner neodpovídá za Škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Přijemce

Článek VI

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosaženi učelu této Smlouvy.

informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnéní této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu 
podpory, a to bez zbytečného odkladu.

3 Smluvní strany jsou povinny jednat pn realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy.

4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 5 dnů od podpisu Smlouvy kontaktní údaje 
pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy. 
Případnou změnu tohoto údaje je Partner povinen Příjemci oznámit formou e-mailu 
minimálně v 14 denním předstihu

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně

5. Smluvní strany zavazují neprodlené po zahájeni realizace Projektu identifikovat rozsah 
nakládání s osobními popřípadě citlivými údaji v rámci realizace Projektu a v rozsahu 
nezbytném dle platných právních předpisů zohledňujíc též Nařízeni Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné ode dne 25. 5. 
2018 dohodnout rozsah a způsob nakládání s osobními údaji včetně přijetí vhodných 
technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu práv subjektů osobních údajů, 
zejména zajištěni integrity, důvěrnosti, transparentnosti a izolovanosti zpracování 
osobních údajů a další nezbytné povinnosti smluvních stran, pokud se ukáže ujednání 
odstavce 7 až 11 tohoto Článku Smlouvy jako nedostatečné.
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6. Majetek financovaný z finanční podpory dle této Smlouvy je ve vlastnictví smluvní strany, 
která jej pořídila., připadne ve vlastnictví zřizovatele Partnera, vyplývá-li z právních 
předpisu, že pořizuje majetek do vlastnictví zřizovatele

7. Příjemce pověřuje Partnera za dále uvedených podmínek jakožto zpracovatele ke 
zpracování osobních údajů včetně citlivých údajů (dále jen ..osobní údaje") podpořených 
osob v Projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, ktere 
byly na realizaci Projektu poskytnuty Řídicím orgánem. Partner je povinen učinit veškerá 
opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajúm, k 
jejich změně, zničeni či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování či zneužití.

8. Partner je oprávněn zpracovávat osobni údaje v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce

9. Osob n í ů daje j e P a rt ner o p rá v ně n z p ra co vá vat vy hra d né v sou vi s lost i s rea lizac i P rojektu, 
zejména pak při přípravě zprav o realizaci Projektu.

10. Partner je povinen zpracovávat a chránit osobni údaje v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů "), zejména takto

- osobní údaje ve fyzické podobě, tj listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány 
v uzamykatelných schránkách, a to po dobu nejdéle 10ti let;

- přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní Partner pouze Příjemci, Řídicímu 
orgánu, svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu;

- zaměstnanci Partnera, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním 
údajúm, budou Partnerem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost 
podle čl 28 odst 3 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

11. Povinnosti Partnera v souvislosti se zpracováním osobních údajů

- Partner je povinen Příjemce v souladu s či. 33 odst. 2 Obecného nařízeni o ochraně 
osobních údajů informovat o jakémkoli porušeni zabezpečeni osobních údajů, a to do 
24 hodin od okamžiku kdy se o něm dozvěděl.

- Partner je povinen na základě vyžádání předat Příjemci veškeré informace potřebné k 
doloženi splnění povinnosti stanovených v této části Smlouvy

- Partner je povinen spolupracovat s Příjemcem pň plnění jeho povinnosti reagovat na 
žádosti podpořených osob týkající se jejich osobních údajů.
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12 Zpracování ostatními osobami;

- Partner je povinen zavázat ve smyslu čl 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů dodavatele, pokud taková osoba má v souvislosti s realizaci Projektu 
zpracovávat osobni údaje podpořených osob Partner je povinen předem Příjemce 
informovat o veškerých subjektech, které mají v Projektu působit jako zpracovatelé 
osobních údajů.

- Smlouvy uzavírané podle čl 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů minimálně dle 
této Smlouvy.

13. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace 
Projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je Partner povinen provést 
likvidaci těchto osobních údajů.

14. Partner se zavazuje, že v projektu nebude docházet k diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznám nebo viry. zdravotního 
postižení věku nebo sexuální orientace

15 Pokud kterákoliv ze smluvních stran poskytne nebo vnese do Projektu pro plněni této 
Smlouvy nehmotný majetek v podobě předmětu práv duševního vlastnictví v nejširším 
slova smyslu podle platné právní úpravy, považují se takové předměty duševního 
vlastnictví za duševní vlastnictví vkládané do Projektu. Smluvní strany se zavazují, že po 
celou dobu trvání Projektu, včetně fáze implementace výsledků Projektu, budou sdílet 
duševní vlastnictví vkládané do Projektu a poskytnou si nevýhradní bezplatná přístupová 
a užívací práva k vkládanému duševnímu vlastnictví v rozsahu nezbytném pro potřeby 
Projektu a pro dosažení stanovených poslání a cílů Projektu Po skončení Projektu si 
smluvní strany navzájem vrátí všechny poskytnuté hmotné nosiče informací i všechny 
dokumenty a podklady poskytnuté druhou smluvní stranou. Nevýhradní bezplatná 
přístupová a užívací práva dle předchozí věty však budou trvat bez časového omezeni, 
aby smluvní strany i po skončení Projektu mohly užívat duševní vlastnictví vložené do 
Projektu.

16. Partner je povinen v případě, že vznikne/bude pořízen v rámci Projektu předmět 
podléhající ochraně autorských práv nebo práv s nimi souvisejících, tato práva smluvně 
zajistit v rozsahu stanoveném v právním aktu o po skytnuti/převodu podpory a 2ároveň se 
zavazuje sjednat úpravu těchto práv tak, aby po skončení realizace Projektu byl oprávněn 
veškerá majetková práva vztahující se k předmětu ochrany právy autorskými či právy 
souvisejícími k výzvě Příjemce je na Příjemce bezplatné převest, neodporuje-li takový 
převod platným právním předpisům V případě, že Partner poruší své povinnosti dle 
předchozí věty a nebude oprávněn či nepřevede k výzvě Příjemce požadovaná práva 
bezplatně na Příjemce, bude povinen uhradit Příjemci smluvní pokutu, jejíž výše bude 
odpovídat nákladům na pořízeni licence ve stejném rozsahu pro takový předmět ze strany 
Příjemce.
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Článek VII

TRVANÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. a to do doby ukončení realizace Projektu a jeho 
závěrečného vyúčtováni, tím však nejsou dotčeny závazky Partnera dle této Smlouvy, 
z jejichž povahy vyplývá, že přesahují dobu ukončení realizace Projektu Závazky 
smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů trvají v rozsahu a do 
doby stanovené těmito předpisy.

2 Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU. muže být na 
základě schválené změny Projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 
případě je povinen se s Příjemcem dohodnout na bezplatném převzetí majetku 
financovaného byť jen z části Partnerem z finanční podpory dle této Smlouvy, a předat 
Příjemci všechny dokumenty a informace vztahující se k Projektu a vyúčtovat poskytnuté 
zálohy. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl V této Smlouvy. 
Okamžikem ukončení řádného vypořádání dle tohoto ustanovení Smlouvy mezi 
Příjemcem a Partnerem tato Smlouva zaniká.

3. Příjemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že Řídící orgán ukončí 
financování Projektu v průběhu jeho realizace, přičemž v takovém případě je výpověď 
účinná okamžikem doručení Partnerovi Partner je v případě ukončeni této Smlouvy dle 
předchozí věty povinen vypořádat majetek pořízený byť jen z části na základě finanční 
podpory dle této Smlouvy, poskytnuté zálohy a vše, co souvisí s realizací Projektu, dle 
požadavku Příjemce a pokynu Řídícího organu.

Článek Vlil
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 
formou písemných vzestupné číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Změny Smlouvy nesmí být v rozporu s řídící dokumentací.

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídi zákonem č. 89/2012 
Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu a dalšími obecné závaznými 
právními předpisy České republiky a EU.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží pět výtisků a 
Partner jeden výtisk.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo
bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

5. Partnersouhlasí s uchováním dat žádostí v monitorovacím systému.
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6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl m Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této Smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a zveřejněni 
bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

8 V souladu s § 43 odst 1 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisu timto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavřeni této Smlouvy 
schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č 29/115 ze dne 9.9.2021

9. Veškerá korespondence, jakož i další komunikace, Partnera s Příjemcem bude 
realizována prostřednictvím odboru Školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města 
Prahy (dále jen „odbor SML'), jehož pracoviště sídlí na adrese Jungmannova 35/29, 110 
00 Praha 1 Pro zasílání elektronických zpráv a telefonickou komunikaci bude po podpisu 
této Smlouvy Partnerovi předložen seznam pracovníků odboru SML, se kterými bude 
možná průběžná komunikace při řízeni a realizaci Projektu Seznam pracovníků může být 
Přijemcem pravidelně aktualizován, o čemž bude Partner do deseti pracovních dnů 
informován písemně Partner má za povinnost oznámit Příjemci, že byl 
pracovníků odboru SML seznámen nej později do pěti pracovních dnúodjeho předložení 
Příjemcem

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni teto Smlouvy v registru smluv dle 
zákona č 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů 
zajisti Příjemce.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejněni v 
registru smluv.

12. Příjemce je povinen seznámit Partnera s právn ím aktem o poskytnuti/převodu podpory do 
10 pracovních dnů od doby, kdy s ním byl Příjemce prokazatelně seznámen a Partner je 
povinen oznámit Příjemci do 5 pracovních dnů, že 
poskytnutí/převodu podpory seznámil.

seznamem

s právním aktem o

13 V případě, že nebude možné poskytnout žádnou podporu ze strany Řídicího orgánu, lj., 
kdy Řídicí orgán neschválí Projekt k financování z OP WV a Příjemce prokazatelně 
obdrzi takové rozhodnutí Řídícího orgánu a s tímto rozhodnutím Příjemce neprodleně 
prokazatelně seznámí Partnera, bude Smlouva ukončena vypořádáním všech 
oprávněných závazků mezi Příjemcem a Partnerem ke dm. kdy Partner prokazatelně byl 
seznámen s rozhodnutím o neposkytnuti podpory ze strany Řídicího orgánu s tím, že 
Příjemce uhradí Partnerovi prokazatelně účelně vynaložené náklady v souvislosti 
s realizací Projektu dle této Smlouvy, pokud byly v rámci žádosti o podporu uvedené 
v příloze č 1 této Smlouvy definovány jako způsobilé výdaje a Partner bude povinen 
majetek pořízený dle této Smlouvy bezplatně převést na Příjemce a případná autorská 
práva a práva s nimi související vypořádat dle podmínek této Smlouvy
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14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy 

Č 1 - Žádost o podporu

č 2 - Rozpočet Partnera (tj Kalkulačka jednotek partnera)
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