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SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Číslo smlouvy hlavního příjemce:  0001/22/056 

Číslo smlouvy dalšího účastníka 1:   

Číslo smlouvy dalšího účastníka 2: PVL-2616/2021/SML 

 

 

Smluvní strany: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

sídlo:    Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 
IČO:    00027073 

DIČ:    CZ00027073 

zastoupen:   doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem  

kontaktní osoba (odpovědný řešitel):  xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  Česká národní banka, Československá obchodní banka, a. s. 

č. ú.:    xxxxxxxxxxxx 

 zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  

(dále jen „VÚKOZ“ nebo též „hlavní příjemce“) 

a 

LESOŠKOLKY s.r.o. 

sídlo:    1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 

IČO:    45534888 

DIČ:    CZ45534888 

zastoupeny:   Ing. Ladislavem Němcem, jednatelem 

kontaktní osoba (řešitel):  xxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení :  Komerční banka Pardubice 

č. ú.:   xxxxxxxxxxxxxx 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1486 

dále jen „Lesoškolky“ nebo „další účastník 1“ 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 

sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO:    70889953 

DIČ:    CZ70889953 

statutární orgán:   RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 

kontaktní osoba (řešitel):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

č. ú.:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 

dále jen „Povodí Vltavy“ nebo „další účastník 2“ 

 

(další účastník 1, další účastník 2, společně dále též jen „další účastníci projektu“) 

 

(všichni společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 

 

uzavřely ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 2 odst. 2) 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 (dále jen „zákon 130/2002 Sb.“), tuto 

 

SMLOUVU  
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Článek 1 

Účel a předmět smlouvy 

 

1.1 Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu za účelem vytvoření právního rámce vzájemné spolupráce na realizaci 
a zajištění následného využití výsledků projektu QK22010142 s názvem „Záchrana populace topolu černého 
a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví“ (dále jen „projekt“) v rámci 5. veřejné soutěže Programu 
aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ (dále jen „program ZEMĚ“) 
Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „MZE“ nebo „poskytovatel podpory“).  

1.2 Projekt je vymezen: Smlouvou o poskytnutí podpory na řešení projektu QK22010142, uzavřenou dne 26.4.2022 
mezi hlavním příjemcem a poskytovatelem podpory (Národní agenturou pro zemědělský výzkum) (dále jen 
„smlouva o poskytnutí podpory“) – Příloha č. 1 a) Závaznými parametry řešení projektu, které jsou přílohou 
smlouvy o poskytnutí podpory, – Příloha č. 1 b) Všeobecnými podmínkami pro realizaci projektů v rámci 
Programu aplikovaného výzkumu MZE na období 2017-2025, ZEMĚ  -  Příloha č. 1 c) schváleným návrhem 
projektu – Příloha č. 2, případnými změnami, úpravami a doplněními výše uvedených dokumentů, které hlavní 
příjemce prokazatelně oznámí dalším účastníkům projektu. 

1.3 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran a jejich závazek k níže uvedeným činnostem 
během řešení projektu i po jeho ukončení. 

 

 

Článek 2 

Čestná prohlášení smluvních stran 

 

2.1 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že jsou bez dalšího oprávněny k uzavření této smlouvy a že tuto smlouvu 
uzavírá osoba oprávněná jednat za každou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že údaje, týkající 
se smluvní strany a uvedené v této smlouvě jsou správné, úplné a pravdivé. 

2.2 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že vzájemnými ujednáními v této smlouvě vědomě neporušují zákaz 
nepřímé státní podpory dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen 
„Rámec“). 

2.3 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že jsou seznámeny s příslušnými právními předpisy České republiky (dále 
jen „ČR“) upravujícími nebo souvisejícími s aspekty realizace projektu a následného využití výsledků projektu, 
zejména s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 130/2002 Sb., stejně jako se všemi podmínkami poskytovatele podpory obsaženými v platných 
dokumentech MZE, vztahujících se k realizaci projektu (zejména ve Všeobecných podmínkách pro realizaci 
projektů v rámci programu aplikovaného výzkumu MZE ZEMĚ ad.), a zavazují se, že se budou v souvislosti 
s realizací projektu relevantními právními předpisy, jakož i všemi dokumenty, pokyny a rozhodnutími MZE, to vše 
vždy v aktuálním znění, řídit. 

2.4 Smluvní strany se tímto zavazují řídit se podmínkami realizace projektu, obsaženými ve smlouvě o poskytnutí 
podpory, kterou uzavírá poskytovatel podpory s hlavním příjemcem a která je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její Příloha č. 1a. 

2.5 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že před podpisem této smlouvy byly seznámeny s návrhem projektu, s cíli, 
etapami a parametry projektu, včetně podílu a formy účasti všech smluvních stran na jeho řešení. Společně 
vypracovaný návrh projektu, který je pro všechny smluvní strany závazný, je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její Příloha č. 2.  

2.6 Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že v době podpisu této smlouvy vzájemně neevidují žádné vzájemné 
pohledávky v souvislosti s dosavadními přípravnými aktivitami, zejména s přípravou návrhu projektu. 

 

 

Článek 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

3.1 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti při realizaci projektu, a to po celou dobu jeho trvání, včetně 
doby implementace výsledků projektu. Smluvní strany se zavazují postupovat při řešení v souladu s návrhem 
projektu a plnit své povinnosti řádně a včas a v rámci svých možností a schopností tak, aby byly naplněny cíle 
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projektu a dosaženy stanovené výsledky. Podíl smluvních stran na cílech a výsledcích projektu je uveden v Příloze 
č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3.2 Smluvní strany se zavazují nakládat s peněžními prostředky získanými z dotací a podpor na řešení projektu 
v souladu s právními předpisy správně, hospodárně, efektivně a účelně. 

3.3 Smluvní strany se zavazují řádně vést účetnictví. Smluvní strany se dále zavazují řádně vést oddělenou evidenci 
všech účetních případů té které smluvní strany vztahujících se k projektu, to vše s přihlédnutím k povinnostem 
kladeným obecnými právními předpisy ČR, jakož i dokumenty, pokyny a rozhodnutími poskytovatele podpory či 
orgánů ČR. 

3.4 Smluvní strany se zavazují postupovat při výběru dodavatelů v rámci projektu podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podmínkami poskytovatele podpory, 
uvedenými ve směrnicích a v dalších relevantních dokumentech a pokynech poskytovatele podpory.  

3.5 Smluvní strany se zavazují podrobit se kontrolám projektu ze strany všech osob oprávněných k provádění 
kontroly, příp. jejich zmocněnců (zejm. ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění). Těmito oprávněnými osobami jsou MZE jako poskytovatel podpory a jím pověřené osoby, 
územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.   

3.6 Smluvní strany se zavazují poskytovat výsledky projektu v souladu se všeobecnými podmínkami MZE a společně 
připravit implementační plán výsledků projektu a i po ukončení realizace projektu spolupracovat na zprávách 
o implementaci. 

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že všechna práva k výsledkům projektu náleží hlavnímu příjemci a dalším 
účastníkům projektu. Rozdělení práv k výsledkům bude respektovat zákaz nepřímé státní podpory dle Rámce. 
Rozdělení práv k výsledkům bude odrážet podíl jednotlivých smluvních stran na vytvoření výsledku, předběžně 
uvedený v Příloze č. 4. Skutečný podíl jednotlivých smluvních stran na právech k výsledkům projektu bude 
stanoven po jejich vytvoření a uveden v implementačním plánu výsledků projektu. 

3.8 Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu/y o využití výsledků projektu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., 
s návrhem projektu a s podmínkami poskytovatele podpory, případně poskytnout veškerou nutnou součinnost 
hlavnímu příjemci k jejímu uzavření, a předložit ji prostřednictvím hlavního příjemce poskytovateli podpory 
nejpozději před ukončením řešení projektu. Smluvní strany berou na vědomí, že součástí smlouvy o využití 
výsledků může být v návaznosti na převod/udělení práv jedné ze smluvních stran poskytnutí kompenzace za tato 
práva, a to v odpovídající tržní hodnotě. 

3.9 Smluvní strany se zavazují řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR a poskytovatele podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení projektu.  

3.10 Hlavní příjemce je dále povinen dodržovat své povinnosti v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, zejména: 

3.10.1 Podávat poskytovateli podpory v pravidelných intervalech (i ad hoc na pokyn poskytovatele podpory) 
informace o postupu projektu včetně stavu plnění výsledků a dalších důležitých skutečnostech; 

3.10.2 Předávat dalším účastníkům bez zbytečného odkladu veškeré podstatné informace týkající se projektu, 
které hlavní příjemce obdrží od poskytovatele; 

3.10.3 Řádně dokončit řešení projektu v termínu stanoveném poskytovatelem podpory, včetně finančního 
vypořádání.  

3.11 Další účastníci projektu jsou povinni poskytnout hlavnímu příjemci veškerou nezbytnou součinnost k dodržení 
smlouvy o poskytnutí podpory a jakýchkoliv dalších podmínek stanovených poskytovatelem podpory 
a obdobným způsobem dodržovat ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory a jakékoliv další podmínky 
stanovené poskytovatelem podpory, zejména: 

3.11.1 Dodat hlavnímu příjemci všechny potřebné doklady a jiné dokumenty nutné k uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory s MZE; 

3.11.2 Na žádost hlavního příjemce mu ve stanovené přiměřené lhůtě nebo vždy, kdy o to hlavní příjemce 
požádá, předložit jakékoli požadované informace související s realizací projektu, např. podklady, kopie 
účetních dokladů atp.; 

3.11.3 Podrobit se kontrole ze strany poskytovatele podpory, jakož i dalších kontrolních a finančních orgánů 
státní správy ČR, a to v rozsahu, v jakém je tuto kontrolu povinen umožnit hlavní příjemce, v souladu se 
smlouvou o poskytnutí podpory a dalšími podmínkami poskytovatele podpory; dále v této souvislosti 
zajistit hlavnímu příjemci, poskytovateli podpory, případně jiným kontrolním a finančním orgánům 
potřebnou součinnost; 

3.11.4 Informovat bezodkladně po zjištění hlavního příjemce, jakož i další účastníky projektu, o skutečnostech, 
jež mají ekonomický či jiný dopad na projekt; 
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3.11.5 Neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) informovat hlavního příjemce o všech provedených 
kontrolách vyplývajících z účasti na projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, 
která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

3.11.6 Neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) informovat hlavního příjemce o změnách, které u dalšího 
účastníka projektu nastaly ve vztahu k projektu, nebo o změnách souvisejících s činnostmi, které 
realizuje dle této smlouvy. 

 

 

Článek 4 
Odpovědnost smluvních stran za porušení podmínek poskytnutí podpory  

a za porušení práv a povinností dle této smlouvy 

 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že porušení podmínek poskytnutí podpory může mít za důsledek povinnost 
hlavního příjemce vrátit celou podporu nebo její část poskytovateli podpory, případně do státního rozpočtu. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že porušení povinností z této smlouvy může mít rovněž za důsledek 
smluvní pokutu nebo další veřejnoprávní sankce ze strany poskytovatele podpory či jiných orgánů ČR. Důsledky 
porušení podmínek poskytnutí podpory jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách MZE. 

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že primární finanční a právní odpovědnost za projekt nese vůči poskytovateli 
podpory hlavní příjemce. Další účastníci projektu berou na vědomí, že v případě porušení podmínek poskytnutí 
podpory z jejich strany jsou negativní důsledky včetně výše zmíněných sankcí z toho pro hlavního příjemce 
vyplývající považovány za škodu, přičemž poškozený hlavní příjemce je oprávněn požadovat od dalšího účastníka, 
který škodu způsobil, náhradu škody. Další účastníci projektu se tímto zavazují případnou vzniklou škodu 
hlavnímu příjemci uhradit bez zbytečného odkladu. 

4.3 Smluvní strany dále berou na vědomí, že v případě porušení některé z povinností vyplývajících z této smlouvy 
jednou smluvní stranou jsou negativní důsledky z toho pro ostatní smluvní strany vyplývající považovány 
za škodu, přičemž smluvní strana, která škodu způsobila, je povinna ji ostatním smluvním stranám nahradit. 

4.4 Smluvní strany dále berou na vědomí, že pokud některá z nich opakovaně neplní své povinnosti dané touto 
smlouvou, nebo se dopustí hrubého porušení této smlouvy, ostatní smluvní strany započnou prostřednictvím 
hlavního příjemce jednání s poskytovatelem podpory o ukončení její účasti na řešení projektu a případné 
náhradě. 

 

 

Článek 5 

Řízení projektu 

 

5.1 Smluvní strany se zavazují při řešení projektu postupovat dle pokynů řešitele hlavního příjemce (dále jen 
„odpovědného řešitele“), uvedeného v návrhu projektu, který je odpovědný za celkovou i odbornou úroveň 
projektu a je zároveň kontaktní osobou ve věci realizace projektu. 

5.2 Komunikace mezi smluvními stranami probíhá dle potřeby, s výjimkou těch dokumentů, z jejichž povahy vyplývá, 
že je nutná jejich tištěná forma. Pro komunikaci ve věci řešení projektu jsou v přehledu smluvních stran uvedeny 
kontaktní osoby – řešitelé za jednotlivé organizace. Veškerá písemná i e-mailová komunikace musí být 
postoupena na vědomí odpovědnému řešiteli projektu. 

5.3 Ve věcech řízení projektu bude ustanoven řídící výbor projektu, který bude rozhodovat o čerpání zdrojů, plnění 
plánů, finančních otázkách a bude monitorovat postup prací a kontrolovat plnění výstupů projektu. Řídící výbor 
bude složen z řešitelů za jednotlivá pracoviště smluvních stran, kteří budou zároveň kontaktními osobami. 

5.4 Smluvní strany se zavazují účastnit se prostřednictvím svých zástupců akcí konaných v rámci realizace projektu, 
zejména jednání řídícího výboru, kontrolních dnů a dalších pracovních setkání. 

5.5 Smluvní strany se zavazují v rámci kontrolních dnů na společném jednání vyhodnotit danou fázi realizace 
projektu, a to jak z hlediska plnění podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory a vyplývajících 
z platné dokumentace vztahující se k realizaci projektu, tak z hlediska efektivního dosažení stanovených cílů 
a výstupů projektu a naplnění očekávání smluvních stran o výsledcích vzájemné spolupráce.  

5.6 Další účastníci projektu jsou povinni předkládat hlavnímu příjemci v dostatečném předstihu veškeré podklady 
nezbytné pro plnění veškerých povinností hlavního příjemce vůči MZE (zejména, avšak nikoliv výlučně, podklady 
a dokumenty potřebné pro průběžné zprávy a závěrečnou zprávu). Další účastníci projektu předloží hlavnímu 
příjemci podklady a dokumenty pro odbornou zprávu (věcnou část průběžné zprávy) nejméně 10 pracovních dní 
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před termínem odevzdání takové zprávy poskytovateli podpory, pro finanční část průběžné zprávy nejpozději 10 
pracovních dnů před termínem daným poskytovatelem a pro mimořádné zprávy v přiměřené lhůtě, kterou mu 
stanoví hlavní příjemce s přihlédnutím ke lhůtě pro podání takové zprávy stanovené poskytovatelem podpory. 
Další účastníci projektu nesou plnou odpovědnost za úplnost a věcnou i formální správnost podkladů 
předkládaných hlavnímu příjemci, jakož i za jejich včasné dodání. V případě podkladů pro finanční část zpráv se 
další účastníci zavazují dodat podklady schválené a podepsané oprávněnou osobou. Hlavní příjemce je oprávněn 
tyto podklady a dokumenty jakkoliv kontrolovat nebo prověřovat; tím však není dotčena plná odpovědnost 
dalších účastníků projektu za správnost předkládaných dokladů dle předchozí věty. Každá ze smluvních stran 
odpovídá za chyby a nedostatky podkladů a dokumentů týkajících se administrace projektu, které způsobila sama 
nebo které způsobili její dodavatelé. V případě, že jsou předkládány pracovní dokumenty, které mohou doznat 
změny, případně pokud předkládaná dokumentace není úplná, je další účastník povinen na takovou skutečnost 
výslovně upozornit s určením termínu dodání chybějících podkladů, případně jejich finální verze. Hlavní příjemce 
je oprávněn neúplné či nedopracované podklady nepřijmout, případně upozornit dalšího účastníka na jakékoliv 
nedostatky v předávané dokumentaci, které je další účastník povinen bezodkladně odstranit. To jej však 
nezbavuje odpovědnosti za předložené podklady.  

 

 

Článek 6 

Financování projektu 

 

 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci projektu mohou být z poskytnuté podpory financovány pouze 
způsobilé výdaje – uznané náklady v souladu s podmínkami poskytovatele podpory.  

6.2 Pro potřeby této smlouvy je způsobilost výdajů dána pravomocným rozhodnutím MZE a podpůrně i platnou 
legislativou a dokumenty MZE, vztahujícími se k realizaci projektu, zejména všeobecnými podmínkami 
a závaznými parametry řešení projektu. 

6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že výdaje jednotlivých smluvních stran mohou pokrývat jen způsobilé náklady, 
související výlučně s realizací projektu a uvedené v návrhu projektu a ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

6.4 Podíl smluvních stran na způsobilých výdajích projektu je obsažen v rozpočtu projektu uvedeném v Příloze č.1 b), 
která je nedílnou součástí této smlouvy.   

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tok peněžních prostředků na úhradu uznaných nákladů realizovaných v rámci 
projektu či v souvislosti s ním bude realizován zásadně prostřednictvím hlavního příjemce a je závislý na uzavření 
smlouvy o poskytnutí podpory s MZE a její úpravě způsobu čerpání účelové podpory. Předpokladem poskytnutí 
podpory je, že budou splněny závazky smluvních stran vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory a že nedojde 
v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci čerpání státního rozpočtu. 

6.6 Smluvní strany předpokládají, že financování projektu z poskytnuté podpory bude realizováno formou 
jednorázově poskytnuté účelové podpory na příslušný rok řešení projektu. Principem uvedeného způsobu 
financování projektu je poskytnutí účelové podpory na kalendářní rok s tím, že hlavní příjemce a další účastníci 
projektu jsou povinni poskytnuté účelové prostředky následně finančně vypořádat, a to na základě dokladů 
prokazujících realizaci způsobilých výdajů. Hlavní příjemce je povinen vrátit poskytovateli podpory na jeho 
bankovní účet tu část podpory, která nebyla hlavním příjemcem nebo dalšími účastníky projektu spotřebována 
v průběhu doby řešení projektu v souladu se všeobecnými podmínkami MZE, a to ve lhůtách daných 
poskytovatelem. Další účastníci jsou povinni se řídit pokyny hlavního příjemce. 

6.7 Hlavní příjemce se zavazuje převést ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků projektu jim 
příslušné části poskytnuté podpory, a to nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení od poskytovatele podpory. Je-li 
další účastník organizační složkou státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem 
a vývojem, poskytne mu příslušnou část účelové podpory přímo poskytovatel podpory na základě rozhodnutí 
o poskytnutí podpory, vydaného v souladu s rozpočtovými pravidly dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

6.8 Další účastníci projektu se zavazují kdykoli v průběhu řešení projektu poskytnout hlavnímu příjemci součinnost 
a na vyžádání hlavního příjemce, dle jeho pokynů a v jím stanovených přiměřených termínech dodat veškeré 
údaje a podklady spojené s čerpáním poskytnuté podpory.  

6.9 Další účastníci projektu se zavazují předložit hlavnímu příjemci řádné vyúčtování způsobilých nákladů na řešení 
projektu, podepsané oprávněnou osobou dalšího účastníka, a to v přiměřeném termínu daném hlavním 
příjemcem. Další účastníci projektu se dále zavazují v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem 
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podpory vrátit hlavnímu příjemci nespotřebovanou účelovou podporu za projekt. V rámci finančního vypořádání 
jsou další účastníci projektu povinni řídit se pokyny a termíny danými hlavním příjemcem. 

6.10 Vynaloží-li smluvní strana výdaj, jenž bude následně prohlášen za nezpůsobilý, či vynaložila-li smluvní strana 
od samého počátku výdaj jako nezpůsobilý, jedná se o výdaj a náklad výlučně té smluvní strany, která takový 
náklad (výdaj) realizovala.  

6.11 Smluvní strany se zavazují převádět a účtovat peněžní prostředky v rámci projektu výhradně prostřednictvím 
bankovních účtů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu je dotčená smluvní strana 
povinna o tomto bezodkladně informovat ostatní smluvní strany, a to písemnou formou, bez nutnosti uzavírání 
dodatku k této smlouvě. 

 

 

Článek 7 

Příjmy z projektu 

 

7.1 Příjmy z projektu jsou jakékoli příjmy smluvních stran v souvislosti s řešením projektu, které by za jiných okolností 
neměly a s kterými se v průběhu řešení projektu nebo po jeho ukončení primárně nepočítá. Mezi příjmy 
z projektu se tudíž nezahrnují příjmy z deklarovaných výsledků s výjimkou prototypů a pilotních projektů. 

7.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu se všeobecnými podmínkami MZE a řádně a jednoznačně vyčíslit 
a odvést poskytovateli podpory veškeré příjmy z projektu a nezamezovat jejich získávání.    

 

 

Článek 8 

Věcná práva k movitým a nemovitým věcem 

Přístup smluvních stran k infrastruktuře projektu  

 

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že s realizací projektu souvisí: 

8.1.1 užívání movitých věcí ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve vlastnictví ČR, se kterými 
má další účastník 2 právo hospodařit, 

8.1.2 užívání nemovitých věcí ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve vlastnictví ČR, se 
kterými má další účastník 2 právo hospodařit. 

8.2 Užívání movitých věcí ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve vlastnictví ČR, se kterými má 
další účastník 2 právo hospodařit: 

Bude-li v souvislosti s projektem užívána movitá věc ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve 
vlastnictví ČR, se kterými má další účastník 2 právo hospodařit, tato zůstává ve vlastnictví, resp. právu hospodařit 
smluvní strany, jež movitou věc ke dni umožnění užívání v rámci projektu v souvislosti s projektem vlastní (resp. 
má k ní právo hospodařit). Na režimu vlastnického práva (práva hospodařit), jak uvedeno v tomto odstavci této 
smlouvy, se nic nemění ani v důsledku zhodnocení věci za dobu trvání tohoto projektu. Není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak, či nedohodnou-li se v konkrétních případech smluvní strany jinak, tato smlouva nezakládá 
jakákoliv nájemní, užívací nebo jiná obdobná práva jedné smluvní strany k movitým věcem ve vlastnictví (právu 
hospodařit s majetkem ČR) druhé smluvní strany.  

8.3 Užívání nemovitých věcí ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve vlastnictví ČR, se kterými 
má další účastník 2 právo hospodařit: 

Bude-li v souvislosti s projektem užívána nemovitá věc ve vlastnictví hlavního příjemce a dalšího účastníka 1 a ve 
vlastnictví ČR, se kterými má další účastník 2 právo hospodařit, tato zůstává ve vlastnictví, resp. právu hospodařit 
smluvní strany, jež nemovitou věc ke dni umožnění užívání v rámci projektu v souvislosti s projektem vlastní 
(resp. má k ní právo hospodařit). Na režimu vlastnického práva (práva hospodařit), jak uvedeno v tomto odstavci 
této smlouvy, se nic nemění ani v důsledku zhodnocení věci za dobu trvání tohoto projektu. Není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak, či nedohodnou-li se v konkrétních případech smluvní strany jinak, tato smlouva nezakládá 
jakákoliv nájemní, užívací nebo jiná obdobná práva jedné smluvní strany k nemovitým věcem ve vlastnictví (právu 
hospodařit s majetkem ČR) druhé smluvní strany.  

8.4 Hlavní příjemce a další účastník 1 se zavazují, že umožní užívání movitých a nemovitých věcí ve svém vlastnictví 
nezbytných pro realizaci projektu po celou dobu jeho trvání, tj. včetně fáze implementace jeho výsledků. Další 
účastník 2 umožní užívání movitých i nemovitých věcí ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit, 
nezbytných pro realizaci projektu po celou dobu jeho trvání, tj. včetně fáze implementace jeho výsledků pouze 
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v souladu s platným Statutem dalšího účastníka 2, vydaným zakladatelem dalšího účastníka 2 – poskytovatelem 
podpory.   

 

 

Článek 9 

Práva k duševnímu vlastnictví, jeho ochrana a komercializace 

 

9.1 Práva ke vkládaným předmětům práv duševního vlastnictví (background):  

9.1.1 Pokud kterákoliv ze smluvních stran poskytne nebo vnese do projektu pro plnění této smlouvy 
nehmotný majetek v podobě předmětu práv duševního vlastnictví v nejširším slova smyslu podle platné 
právní úpravy, jako je know-how, počítačový program, databáze, vynález, užitný vzor apod. (dále jen 
„duševní vlastnictví“), považují se takové předměty duševního vlastnictví za duševní vlastnictví vkládané 
do projektu. 

9.1.2 Duševní vlastnictví vkládané do projektu tou kterou smluvní stranou je pro každou smluvní stranu 
jednotlivě vymezeno a popsáno v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „duševní 
vlastnictví vkládané do projektu“). 

9.1.3 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. 

9.1.4 Po skončení projektu smluvní strany přestanou užívat duševní vlastnictví vložené do projektu ostatními 
smluvními stranami a vrátí si navzájem všechny poskytnuté hmotné nosiče obsahující dané duševní 
vlastnictví a všechny dokumenty a podklady poskytnuté ostatními smluvními stranami za účelem užívání 
vkládaného duševního vlastnictví. Smluvní strany zároveň zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech 
a informacích, týkajících se vloženého duševního vlastnictví ostatních smluvních stran, které se 
dozvěděly v rámci realizace projektu a plnění této smlouvy. 

9.2 Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému smluvními stranami společně v rámci projektu (společný 
foreground):  

9.2.1 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne na základě společné činnosti smluvních stran v rámci 
projektu jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví, náleží vlastnická/majetková a jiná práva 
k takovému předmětu smluvním stranám ve spoluvlastnických podílech odpovídajících míře přispění 
k dosažení takového výsledku té které strany s přihlédnutím také k duševnímu vlastnictví vkládanému 
do projektu – viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4. 

9.2.2 V případě, že budou práva k vynálezu nebo k užitnému vzoru nebo k jinému předmětu práv duševního 
vlastnictví úspěšně uplatněna, nebo rozhodnutím soudu přiřčena v rozporu s výše uvedeným 
ustanovením, zavazují se smluvní strany si vzájemně poskytnout kompenzaci v odpovídající výši zkrácení 
podílu na těchto právech v rozporu s výše uvedeným ustanovením. 

9.3 Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému smluvní stranou v rámci projektu samostatně (individuální 
foreground): 

9.3.1 Vytvoří-li smluvní strana předmět práv duševního vlastnictví činností v rámci projektu samostatně, 
náleží jí k takovému výsledku veškerá vlastnická/majetková a jiná práva. Vytváření nehmotných 
předmětů smluvními stranami samostatně nezakládá jakákoliv práva ostatních smluvních stran k těmto 
předmětům, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. 

9.3.2 Smluvní strana, jíž svědčí majetkové právo k předmětu práv duševního vlastnictví, není touto smlouvou 
omezena v dalším nakládání s předmětem práv duševního vlastnictví, s výjimkou předkupního práva 
druhé smluvní strany k takovému předmětu, případně k spoluvlastnickému podílu. Kupní cena za takový 
předmět či spoluvlastnický podíl bude určena v souladu s Rámcem Společenství (se kterým se hlavní 
příjemce a další účastník projektu seznámili). 

9.4 Ochrana předmětů práv duševního vlastnictví 

9.4.1 Smluvní strany mající práva k předmětům práv duševního vlastnictví, které mohou být využity, zajistí, že 
tato práva budou přiměřeně a účinně chráněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4.2 Pokud se na vytvoření konkrétního předmětu práv duševního vlastnictví bude podílet více smluvních 
stran, bude při rozhodování o jejich podílu vždy vzat v úvahu jejich skutečný podíl a přínos a při formálně 
právní ochraně jednotlivých předmětů práv duševního vlastnictví budou uváděny tyto smluvní strany 
vždy jako spolupřihlašovatelé a spolumajitelé / spoluvlastníci. 
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9.4.3 Smluvní strany jsou povinny si zajistit majetková práva k předmětům práv duševního vlastnictví, které 
jsou výstupem a předmětem využití dle této smlouvy a projektu. Osobnostní práva k těmto předmětům 
duševního vlastnictví zůstávají touto smlouvou nedotčena. Náklady spojené s ochranou předmětů práv 
duševního vlastnictví ponesou smluvní strany v podílech odpovídajících jejich podílu na předmětech 
práv duševního vlastnictví. 

9.4.4 Projeví-li smluvní strana zájem na tom, aby některá ze smluvních stran uplatnila právo vůči svému 
zaměstnanci jako původci či spolupůvodci podnikového nebo zaměstnaneckého předmětu práv 
duševního vlastnictví, který tento zaměstnanec vytvořil nebo na jehož vytvoření se podílel v rámci 
realizace projektu, je tak tato smluvní strana povinna v zákonem stanovené lhůtě učinit. 

9.4.5 V případě, že některá ze smluvních stran, její zaměstnanec či jiná osoba ve vztahu ke smluvní straně, 
podílející se na realizaci projektu, připravuje zveřejnění článku nebo jiné publikace obsahující informaci 
o dosažených výsledcích projektu, průběhu projektu nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo 
jakkoliv byť nepřímo zmařit úspěšnou právní ochranu výsledků vytvořených v rámci projektu, je tato 
smluvní strana povinna předložit text publikace ostatním smluvním stranám nejméně 1 měsíc před 
zamýšleným zveřejněním publikace. Tato smluvní strana se zavazuje, že bude akceptovat připomínky 
ostatních smluvních stran, týkající se autorství, obsahu publikace či jejího zveřejnění. 

 

9.5 Komercializace předmětů práv duševního vlastnictví 

9.5.1 Smluvní strany, samostatně i ve spolupráci, budou i v průběhu realizace projektu, při zachování nezbytné 
míry důvěrnosti, vyvíjet nezbytnou činnost týkající se dalšího využití předmětů práv duševního vlastnictví 
třetími stranami. K tomuto bude směřovat i marketing a ostatní formy zhodnocování duševního 
vlastnictví.  

9.5.2 Před jinými formami komercializace bude upřednostňováno licencování nevýlučné, výlučné nebo 
samostatné. Druh licence bude vždy záviset od konkrétního případu. Na nákladech a výnosech spojených 
s licenčními smlouvami se budou smluvní strany podílet v poměrech odpovídajících jejich podílu na 
předmětech práv duševního vlastnictví. Stejný princip se uplatní i při činnostech souvisejících s 
marketingem a ostatními formami zhodnocování předmětů duševního vlastnictví. 

9.5.3 Při licenční politice bude striktně zachovávána minimálně mezní nákladová nebo tržní cena a snahou 
smluvních stran bude dosažení vyšší než tržní ceny.  

 

 

 

Článek 10 

Mlčenlivost 

 

10.1 Smluvní strany se zavazují zajistit mlčenlivost o všech důvěrných informacích, souvisejících s projektem, včetně 
návrhu projektu, nepoužívat je pro jiné účely než pro úkoly převzaté v rámci této smlouvy a neposkytovat je 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu všech ostatních smluvních stran. Pokud byly postoupeny 
třetí straně, musí být zajištěno, aby tyto třetí strany zachovávaly mlčenlivost o těchto informacích, které jim byly 
poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům, k nimž jim byly předány.  

10.2 Smluvní strany jsou povinny při předávání jakýchkoliv informací, ať už mezi sebou nebo třetím osobám, počínat 
si tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle řešení projektu. 

10.3 Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za důvěrné s výjimkou 
informací poskytovaných do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací nebo informací, které je některé 
smluvní strana povinna poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným 
v trestním řízení. Jako důvěrné jsou považovány rovněž informace takto smluvními stranami označené 
a informace, jejichž vyzrazením by mohla vzniknout některé smluvní straně škoda.  

10.4 Smluvní strany budou přistupovat k těmto informacím jako důvěrným a takto je chránit alespoň po dobu 3 let 
po ukončení řešení projektu, ledaže tyto informace přestanou být důvěrnými z jiného důvodu. 

10.5 Závazek mlčenlivosti ve vztahu k informacím vyplývajícím z projektu se nevztahuje na sdílení informací, dat, 
podkladů, zkušeností a výsledků vědy a výzkumu mezi smluvními stranami navzájem v rámci spolupráce dle této 
smlouvy. Rovněž se závazek mlčenlivosti nevztahuje na takové informace, vědomosti, zkušenosti, dokumentaci 
nebo výsledky výzkumu a vývoje, které smluvní strana prokazatelně měla, ještě než jí byly jinou smluvní stranou 
sděleny či předány. Závazek mlčenlivosti se dále nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt, resp. 
jeho výstupy a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele podpory a hlavní příjemce či 
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další účastník zároveň postupují v souladu s pravidly pro publicitu projektů podpořených z prostředků MZE. 
Závazek mlčenlivosti ve vztahu k informacím souvisejících s projektem se rovněž nevztahuje na informace, 
poznatky, podklady či výsledky vědy a výzkumu, pokud náležejí k informacím obecně přístupným, tj. běžně 
přístupným veřejnosti. 

 

 

Článek 11 

Doba platnosti smlouvy 

 

11.1 Doba platnosti této smlouvy je odvozena od platnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Doba platnosti této smlouvy 
zahrnuje dobu řešení projektu včetně implementace výsledků projektu (viz návrh projektu) a následující období 
potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových 
pravidel, ne však delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. 

 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Na základě této smlouvy nedochází ke vzniku samostatného právního subjektu. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna v rámci projektu činit právní úkony, jež se týkají této jednající smluvní strany.  

12.2 Bude-li potřeba, aby v rámci projektu jednala jedna smluvní strana s právními účinky pro druhou smluvní stranu, 
bude pro takové jednání druhou smluvní stranou udělena písemná plná moc.  

12.3 Smluvní strany berou na vědomí, že žádná smluvní strana nesmí bez písemného souhlasu všech ostatních 
smluvních stran a bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory odstoupit od této smlouvy, vypovědět ji, 
nebo převést práva a povinnosti některé ze smluvních stran z této smlouvy na třetí osoby. 

12.4 Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebo se stane neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit platným, 
účinným a vymahatelným ustanovením.  

12.5 Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit všem ostatním smluvním stranám veškeré změny, týkající se údajů 
o kterékoli smluvní straně, zejména údajů uvedených v této smlouvě.  

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny smlouvy se provádějí písemnými a číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Vyjma změny bankovního účtu, viz odst. 6.11 této 
smlouvy. 

12.7 Smluvní strany se v případě změn souvisejících s realizací projektu zavazují postupovat podle pravidel 
poskytovatele podpory. V případech změn, vyžadujících schválení poskytovatelem podpory, bude taková změna 
realizována až po obdržení takového souhlasu. V ostatních případech bude změna poskytovateli podpory včas 
oznámena. 

12.8 Smluvní strany se zavazují k uzavření dodatků k této smlouvě tak, aby platné znění této smlouvy vždy odráželo 
změny požadované poskytovatelem podpory, zakotvené v dodatcích ke smlouvě o poskytnutí podpory. 

12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že právní předpisy ČR či dokumenty, rozhodnutí a stanoviska poskytovatele 
podpory, případně jiných orgánů ČR, jakož i smlouva o poskytnutí podpory, mají v případě rozporu s obsahem 
této smlouvy aplikační přednost před ustanoveními této smlouvy. V případě takového rozporu se smluvní strany 
zavazují dohodnout na společném jednání postup řešení kolize práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a 
výše uvedených právních předpisů, dokumentů, rozhodnutí či stanovisek. 

12.10 Smluvní strany uveřejní znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), které zajistí hlavní příjemce; pro účely jejího 
uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. 

12.11 V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou tyto řešeny přednostně 
vzájemnou dohodou smluvních stran. Pokud ani po relevantně projeveném úsilí jakékoli smluvní strany o řešení 
sporu smírnou cestou nebude dosaženo dohody, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna podat návrh (žalobu) 
na vyřešení sporu u místně a věcně příslušného soudu ČR.  

12.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

12.12.1 Příloha č. 1 a) - Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QK22010142 
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12.12.2 Příloha č. 1 b) - Závazné parametry řešení projektu 

12.12.3 Příloha č. 1 c) - Všeobecné podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu 

                                            MZE na období 2017-2025, ZEMĚ 

12.12.4 Příloha č. 2 – Schválený návrh projektu  

12.12.5 Příloha č. 3 – Duševní vlastnictví vkládané do projektu 

12.12.6 Příloha č. 4 – Podíl smluvních stran na dosažení cílů a výsledků projektu a rozdělení práv k výsledkům 

12.13 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží každá 
po dvou stejnopisech.  

12.14 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.   

12.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem k ní připojily své podpisy. 

 

 

  

V Průhonicích, dne …………………………. …………………………………………………….. 

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., 

ředitel 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i 

  

  

  

  

V Řečanech nad Labem, dne …………………… ……………………………………………………. 

Ing. Ladislav Němec 

Jednatel 

LESOŠKOLKY s.r.o. 

  

  

  

  

V Praze, dne .............................. ………………………………………….. 

RNDr. Petr Kubala 

generální ředitel 

Povodí Vltavy, státní podnik 

 


