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Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
č. 26/2016 

Nadační fond Neuron na podporu vědy 
IČ: 01871188 
se sídlem: Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 
zastoupený: Monikou Vondrákovou, předsedkyní Správní rady 
jako poskytovatel nadačního příspěvku 
(dále jen "nadoční fond") 

a 

Masarykova univerzita 
se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9,60177 Brno 
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 
nezapsaná v obchodním rejstříku 
zastoupená: prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc., děkanem Lékařské fakulty MU 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 

uzavírají podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") 
tuto 

smlouvu o nadačním příspěvku 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem nadačního fondu je podpora mladých vědců do 40 let formou poskytnutí finančních 
prostředků na řešení jejich výzkumných projektů, které byly vybrány v soutěži Neuron Impuls 
nadačního fondu. 

2. Příjemci byl Správní radou nadačního fondu přiznán nad a ční příspěvek za účelem podpory projektu 
" Analýza strukturní a funkční organizace acentrosomálnfho dě lkího vřeténka lidských oocytů" 
řešitelky  která je zaměstnancem příjemce (dále jen 
"zaměstnanec"). Mezi nadačním fondem a zaměstnancem byla uzavřena smlouva o nadačním 
příspěvku č. 25/2016, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen "smlouva o nadočním 
příspěvku"). 

3. Nadační příspěvek je poskytován v souladu s účelem nadačního fondu. Aby k vyuz1van1 
poskytovaných finančních prostředků docházelo v souladu s účelem nadačního fondu, vydal 
nadační fond pro své spolupracovníky Etický kodex, který tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této 
smlouvy (dále jen "etický kodex"). 
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ll. 
Nadační příspěvek 

1. Nadační fond poskytne pnJemci nadační příspěvek ve výši 185.600,- Kč (slovy: 
jednostoosmdesátpěttisícšestsetkorun českých) . 

2. Nadační příspěvek se poskytuje k úhradě nákladů příjemce tak, aby mohl jeho zaměstnanec výše 
uvedený projekt u příjemce zrea lizovat. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet projektu, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Nadační příspěvek se nadační fond zavazuje poskytnout příjemci bezhotovostně převodem 

na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy takto: 

Nadační příspěvek bude poskytnut v následně uvedených splátkách: 

a) první splátka ve výši: 90.600,- Kč (slovy: devadesáttisícšestsetkorun českých) 

do 30 dnů po doručení této smlouvy podepsané příjemcem nadačnímu fondu 

b) druhá splátka ve výši Kč: 95.000,- Kč (slovy: devadesátpěttisíckorun českých) 

do 15 dnů ode dne potvrzení bezvadnosti Průběžné zprávy za rok 2017 nadačním fondem 

111. 
Doba realizace projektu 

1. Projekt bude realizován v období od podpisu smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 

IV. 
Závazky příjemce 

1. Příjemce se zavazuje zajistit podmínky umožňujfcí realizaci projektu jeho zaměstnancem, jako je 
zajištění konkrétního pracoviště, na němž bude projekt realizován, zaj ištění materiálních podmínek 
pro realizaci projektu či smluvní zajištění spolupracovníků, a to v rozsahu odpovídajícím výši 
poskytnutého nadačního příspěvku. Ze vztahů s těmito osobami vznikají závazky pouze příjemci, 
nadační fond do vztahů s těmito třetími osobami (s výjimkou zaměstnance), nevstupuje a nemá 
vůči nim žádná smluvní práva či povinnosti. 

2. Příjemce musí při realizaci projektu dodržovat obecně závazné právní předpisy. Projekt nesmí 
směřovat k podpoře porušování základních lidských práv a svobod. Příjemce se zavazuje zajistit 
plnění povinností podle předchozích dvou vět také ze strany zaměstnance. 

3. Příjemce se zavazuje za účelem řádného prokázání použití nadačního příspěvku: 
a. zajistit oddělené vedení nadačního příspěvku v účetnictví příjemce tak, aby bylo možné 

jednoznačně prokázat a přezkoumat použití nadačního příspěvku k účelu uvedenému 
v článku I. této smlouvy, 

b. označit originály smluvních dokumentů s třetími osobami a všech účetních dokladů 

vztahujících se k projektu názvem projektu nebo j iným označením, které je pro projekt 
jasně identifikuje, 

c. umožnit nadačnímu fondu použití nadačního příspěvku v celém rozsahu přezkoumat. 
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4. Příjemce se zavazuje realizovat Projekt dle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy; v případě 
odůvodněné potřeby může příjemce provést změnu věcné skladby nákladů bez souhlasu 
nadačního fondu až do výše 20% schváleného nadačního příspěvku. Změnu věcné skladby nákladů 
nad uvedený limit poskytnutých prostředků musí příjemce nadačnímu fondu předem oznámit 
s odůvodněním navrhované změny; pokud nadačn í fond do lS dnů od obdržení oznámení, nesdělí 
příjemci, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změnou vyslovil souhlas. 

S. V případě, že nedojde k vyčerpání přidělených finančních prostředků v uvedeném kalendářním 
roce, je možný jejich převod do následujícího kalendářního roku, vždy však podléhá schválení 
nadačnímu fondu . 

6. Příjemce se zavazuje uvést identifikační údaje projektu při prezentaci jeho výsledků v následující 
podobě: "Dílo (př. studie) vzniklo (bylo vydáno) za finanční podpory Nadačnfho fondu Neuron 
na podporu vědy.". Uvedená věta bude uvedena vždy v jazyce, ve kterém je výsledek publikován 
či prezentován. 

7. Zaměstnanec příjemce se zavazuje zúčastnit na základě žádosti nadačního fondu jeho akcí 
k propagaci účelu nadačního fondu, akcí nadačního fondu k popularizaci vědy . Tento závazek trvá 
v době řešení projektu a po jeho ukončení po dobu dalších dvou let. Ú čast příjemce, resp. 
zaměstnance na jednotlivých akciích bude po oboustranné dohodě . 

8. Příjemce se zavazuje pro nadační fond zajistit svolení 7aměstnance k pořízení a užití jeho 
podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo 
jeho projevů osobní povahy dle § 84 a § 8S občanského zákoníku pořízených nadačním fondem 
v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku , včetně jeho osobních údajů (dále jen " snímek") 
pro propagační účely nadačního fondu na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich 
povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným 
spojením s j inými díly nebo zařazením do souborného díla. Toto svolení musí být nadačnímu fondu 
uděleno bez časového, věcného, množstevního a územního omezení a musí se vztahovat i na třetí 
osoby, kterým nadační fond snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

Čl. V 
Zprávy a kontrola 

1. Příjemce je povinen předložit nadačnímu fondu přehled čerpání nadačního příspěvku do 30 dnů 
od ukončení každé jednotlivé etapy projektu. 

2. Nevyčerpané prostředky nadačního příspěvku je př íjemce povinen vrátit do 1S dnů po termínu 
ukončení projektu dle č l. 111. odst. 1 této smlouvy. Nevyčerpané prostředky do výše 1.000,- Kč 

(slovy: jedentisíckorun českých) se nevracejí. 

3. Příjemce je povinen vrátit prostředky nadačního příspěvku, u kterých bude prokázáno, že nebyly 
použity v souladu s rozpočtem Projektu, a to do 1S dnů ode dne doručení výzvy nadačního fondu 
k jejich vrácení. 

4. Příjemce je povinen uchovat doklady k užití nadačního příspěvku po dobu S let po skončení 

Projektu . 
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Čl. Vl 
Sankce 

1. Je-li příjemce v prodlení s vrácením nadačního příspěvku podle čl. V. a čl. Vll. odst. 4 této smlouvy, 
je nadační fond oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

2. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 dnů ode dne doručení výzvy nadačního 
fondu k její úhradě. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo nadačn ího fondu 
na náhradu škody. 

3. Povinnost úhrady uplatněné smluvní pokuty trvá i po skončení této smlouvy. 

Čl. Vll 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od této 
smlouvy nebo zánikem smlouvy o nadačním příspěvku dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy. 

2. Nadační fond může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce: 
a. použije nadační příspěvek nebo jeho větší část k účelu, který nijak nesouvisí s realizací projektu, 
b. poruší jakoukoli další z povinností podle této smlouvy a neodstraní takové porušení ve lhůtě 

30 dnů ode dne doručení výzvy nadačního fondu k dodržení smluvních závazků nebo v jiné 
lhůtě přiměřené povaze takového porušení. 

3. Nadační fond může od této smlouvy odstoupit také v případě: 
a. že vyjde najevo, že při poskytnutí nadačního příspěvku příjemci došlo k porušení etického 

kodexu, a to i ze strany jiných osob než příjemcem, či 
a. kdy kterýkoliv zaměstnanec, spolupracovník či člen orgánu nadačního fondu získá v souvislosti 

s poskytnutím nadačního příspěvku příjemci jakýkoliv prospěch či výhodu, aniž by o tom byli 
před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku informováni všichni členové Správní rady 
nadačnfho fondu . 

4. Odstoupí-li nadační fond od této smlouvy nebo dojde-li k zániku této smlouvy v důsledku zániku 
smlouvy o nadačním příspěvku dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen vrátit poskytnutý 
nadační příspěvek v plné výši nadačnímu fondu, a to do 15 dnů ode dne, kdy došlo k zániku této 
smlouvy. 

S. Nadační fond může stanovit, že se nadační příspěvek vrací s přihlédnutím k účelně vynaloženým 
nákladům pouze ve výši nadačnfm fondem určené. 

6. Smluvní strany se dohodly pro případ, kdy dojde k ukončení pracovního poměru mezi 
zaměstnancem a příjemcem ještě před ukončením Projektu dle této smlouvy, je příjemce povinen 
o tomto bezodkladně informovat nadační fond a uzavřít se zaměstnancem nebo s budoucím 
zaměstnavatelem zaměstnance smlouvu o postoupení smlouvy za podmínek uvedených v§ 1895 
a násl. občanského zákoníku. Předmětem takové smlouvy bude postoupení práv a povinností 
z této smlouvy ke dni ukončení pracovního poměru. Taková smlouva o postoupení smlouvy bude 
obsahovat zejména vypořádání finančního příspěvku nadačního fondu a převedení materiálu 
pořízeného z tohoto příspěvku a zbývající nevyčerpané části příspěvku na nový subjekt, dále 
povinnost příjemce poskytnout po uzavřen í takové smlouvy veškerou nutnou součinnost k úspěšné 
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realizaci Projektu dle této smlouvy (tj. oprávněni kontroly nadačního fondu u příjemce, součinnost 
příjemce při podávání Pravidelné a Závěrečné zprávy, archivace dokumentu souvisejících 
s Projektem dle této smlouvy, rozsah oprávnění příjemce při uvádění jeho názvu jako subjektu 
podílejícího se na realizaci Projektu). 

7. V případě, že se nepodaří smlouvu, uvedenou v předchozím bodě, se zaměstnancem nebo s 
budoucím zaměstnavatelem uzavřít do jednoho měsíce od ukončení pracovního poměru, ponechá 
si příjemce část finančního příspěvku na již účelně vynaložené náklady a zbylou část vrátí 
nadačnímu fondu. 

Čl. Vlil 
Doručováni 

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, může být jakákoliv písemnost, která má být doručena podle této 
smlouvy, doručena 

a. osobně a prokazatelně předána adresátovi nebo 
b. zaslána jako zásilka prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo jinou adresu, kterou prokazatelně sdělila 
druhé smluvní straně; tímto způsobem zasílané písemnosti si smluvní strany současně 
podpůrně mohou zaslat i e-mailem. 

c. e-mailem podepsána zaručeným elektronickým podpisem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považují 
za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel 

(provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou 
odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) 
v úložní lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli. 

Čl. IX 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, 
v platném znění (dále jen "zákon o registru smluv"). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se 
zavazuje zajistit příjemce bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 

2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv (viz předchozí odstavec). 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejfho uzavření. Tato smlouva však nenabude 
účinnosti dříve, než nabude účinnosti smlouva o nadačním příspěvku. V případě zániku smlouvy 
o nadačním příspěvku jinak, než jejím splněním, zaniká automaticky také tato smlouva, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

4. Osobou odpovědnou za realizaci projektu je na straně příjemce  
. 

S. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou s tím, že změny 
této smlouvy méně přísnou formou smluvní strany vylučují. Veškeré dodatky podléhají rovněž 
zveřejnění v registru smluv. 
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6. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou užití obchodních zvyklostí, 
ať už zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a zavedené praxe smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž nadační fond 
a příjemce obdrží po jednom. Smluvní strany potvrzují, že smlouva je projevem jejich svobodné 
a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a. Příloha č. 1-Smlouva o nadačním příspěvku č. 25/2016 
b. Příloha č. 2- Etický kodex; 
c. Příloha č. 3 -Rozpočet projektu. 

9. Tato smlouva se řídí českým právem. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva 
a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Pro účely vztahů mezi nadačním fondem a příjemcem se vylučuje použití ustanovení 
§ 1748 občanského zákoníku. 

Datum: 1 z -12- 2016 
za Nadační fond Neuron na podporu vědy: 

Příloha č. 1: Smlouva o nadačním příspěvku 25/2016 
Příloha č. 2: Etický kodex 
Příloha č. 3: Rozpočet 
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Datum: 1 2 ·12- 1018 Datum: 11 -12- 2016 

za Nadační fond Neuron na podporu vědy : za Masarykovu univerzitu : 
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