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Smlouva o účasti na řešení projektu výzkumu a vývoje 
 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  

Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

IČ: 68081758  

DIČ: CZ68081758  

Zastoupený: Mgr. Balázsem Komoróczym, Ph.D. ředitelem ústavu 

Řešitelka za příjemce: xxxxx 

Bankovní spojení: č. ú. 240602780/0300  

(dále také jako „příjemce“) 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 68407700 

DIČ: CZ68407700 

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

Další řešitel za ČVUT: xxxxx 

Bankovní spojení: č. ú. 19-5373100277/0100  

(dále také jako „ČVUT nebo další účastník“) 

 

 

 

společně dále také jako „partneři“ 

 

uzavírají na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, 

vyhlášené Technologickou agenturou České republiky (dále jako „poskytovatel“) v rámci Programu 

Sigma a její první veřejné soutěže - dílčí cíl 3 „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, 

humanitních věd a umění (SHUV)“ (dále jen „program“) tuto smlouvu o účasti na řešení projektu 

 

 

Pod drobnohledem:  

Edukace veřejnosti v mikrosvětě osteologie a jaderného inženýrství 
 

Preambule 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, součást Akademie věd 

České republiky, která se věnuje archeologii, především na území Moravy a českého Slezska. Hlavní 

činností je základní terénní výzkum ve třech střediscích: pro paleolit a paleoetnologii v Dolních 

Věstonicích, pro dobu římskou a období stěhování národů v Dolních Dunajovicích a Mušově a pro 

slovanskou a raně středověkou archeologii v Mikulčicích (hradiště Mikulčice-Valy). K tomu v Opavě 

působí detašované pracoviště, které spolupracuje s tamním Slezským zemským muzeem. Kromě toho 

ústav vydává vědecké publikace, organizuje vědecké konference a semináře, poskytuje konzultace a 

podílí se na doktorském studiu a výchově vědeckých pracovníků.  

 

Další účastník České vysoké učení technické v Praze je mezinárodně respektovanou a významnou 

výzkumnou organizací s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti spolupráce ve výzkumu a vývoji a patří 

k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Spolupracuje nejen s univerzitami v 

ČR a v zahraničí, ale i s jinými subjekty. V současné době má osm fakult a studuje na něm přes 

19 tisíc studentů. Je to mezinárodně respektovaná a významná výzkumná organizace s dlouhodobými 

zkušenostmi v oblasti spolupráce ve výzkumu a vývoji.  

 

Předmětem řešení projektu je analytický popis tvrdých živočišných tkání z pozdně pleistocenní 

lokality Pavlov I se zaměřením na rozdíly v depozičních a post-depozičních tafonomických procesech 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3946033&y=50.1032952&z=17&source=addr&id=8977890
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_v%C3%BDzkumn%C3%A1_instituce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Dunajovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_hradi%C5%A1t%C4%9B_Mikul%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta
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a jeho vhodná prezentace širší laické a odborné veřejnosti. Archeologický ústav AVČR v Brně 

vstupuje s vybraným osteologickým materiálem z lokality Pavlov I, disponuje jeho makroskopickou a 

mikroskopickou analýzou a garantuje odborné zajištění osteologické části projektu. Katedra jaderných 

reaktorů FJFI ČVUT v Praze disponuje školním reaktorem VR-1 a garantuje odborné zajištění 

izotopické části projektu. 

 

Hlavním cílem projektu je a) vyhodnotit stávající data k popisu depozičních a postdepozičních procesů 

na vybraných polohách lokality Pavlov I, které ovlivnily makro- a mikrostrukturu vybraných tvrdých 

tkání jedince, od okamžiku úhynu až do momentu vlastní exkavace; b) spojit zjištěné interdisciplinární 

poznatky do efektivní formy volně přístupné veřejnosti, a c) navýšit tak obsah jejího vzdělávání nejen 

v námi zvoleném tématu, ale i příkladu neobvyklé mezioborové spolupráce. 

Předpokládá se, že výstupem projektu budou výsledky: 

 

a) hlavním výstupem projektu bude specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), kterou 

bude provázet vedlejší výsledek výstava (E) s edukativním rámcem pro širokou laickou i 

odbornou veřejnost, 

b) z dalších vedlejších výsledků budou realizovány alespoň 2 články v odborném periodiku, 

obsaženém v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo 

„Letter“ nebo v odborném periodiku v databázi Web of Science společností Thomson Reuters 

s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (tj. alespoň 1 publikační výstup dedikované na 

grant za každého z partnerů), a 

c) alespoň 4 odborné prezentace nebo postery na tuzemských anebo zahraničních konferencích 

(tj. alespoň 2 konferenční příspěvky dedikované na grant za každého partnera). 

Partneři společně vypracovali návrh projektu, který obsahuje detailní popis cílů projektu, způsob 

financování projektu a distribuce finančních prostředků, rozdělení úkolů při realizaci projektu mezi 

jednotlivé řešitele i předpokládaný plán prací. Návrh projektu je součástí této smlouvy a její přílohou 

č. 1. Oba partneři souhlasí s povinnou přítomností externího aplikačního garanta, Regionálního muzea 

v Mikulově, zastoupeného ředitelem xxxxx, který v posledním roce projektu 2026 převezme hlavní 

výsledek projektu (V.1 mapa) a vedlejší výsledek (V.2 výstavu) určené pro Archeopark Pavlov a 

umožní jejich aplikaci v praxi. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Partneři této smlouvy se dohodli na společném řešení projektu a podali společně návrh projektu „Pod 

drobnohledem: Edukace veřejnosti v mikrosvětě osteologie a jaderného inženýrství s kódem projektu 

č. TQ01000420 (dále jen projekt) v rámci první veřejné soutěže TAČR Sigma - dílčí cíl 3 „Podpora 

inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)“. Touto smlouvou 

partneři upravují své vzájemné vztahy při spolupráci na projektu a zásady pro využití výsledků 

projektu.  

 

 

II. 

Právní režim 

 

1. Poskytování podpory programovým projektům výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

je upraveno zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a 

vývoje), Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 

(dále jen „Rámec“) a spadá také do působnosti zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

v platném znění.  
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III. 

Řízení projektu 
1. Příjemce je odpovědný za řízení a realizaci projektu a komunikaci s poskytovatelem. Další 

účastník je odpovědný příjemci za realizaci odpovídající části projektu dle návrhu projektu. 

 

2. Zajištěním realizace odpovídající části projektu a kontrolou realizace na pracovištích příjemce a 

dalšího účastníka jsou pověřeni řešitelé toho kterého z partnerů, označení v této smlouvě. Na 

straně příjemce je realizací projektu pověřena řešitelka xxxxx, která bude zajišťovat a kontrolovat 

plnění výzkumného programu a čerpání účelové podpory v souladu se schváleným projektem. Za 

tímto účelem je řešitelka pověřena sestavením pracovní agendy, organizací setkání a pracovních 

schůzek osob účastnících se na realizaci projektu a zajištěním administrativy projektu. Na straně 

ČVUT je pověřen řešením části projektu zpracovávaným ze strany ČVUT další řešitel xxxxx. 

 

3. Popis cílů projektu, způsob financování projektu a distribuce finančních prostředků, konkrétní 

úkoly jednotlivých řešitelů a předpokládaný postup prací jsou obsaženy v návrhu projektu. 

Smluvní strany se zavazují postupovat v projektu tak, aby dosáhly cílů projektu stanovených 

v návrhu projektu.  

 

4. Partneři se zavazují ke vzájemné součinnosti při řízení a realizaci projektu. Partneři jsou povinni 

jednat způsobem, který realizaci projektu ani zájmy partnerů neohrožuje. Partneři ujednávají, že 

se budou řídit smlouvou o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu uzavřenou mezi 

poskytovatelem a příjemcem, včetně jejich případných dodatků.  

 

5. Další účastník je povinen zahájit řešení projektu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o 

poskytnutí účelové podpory uzavřené mezi Technologickou agenturou a příjemcem. 

 

IV. 

Financování činnosti výzkumného projektu 
1. Činnost v rámci projektu se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. v platném znění. Je financována podle 

rozpočtu, který je tvořen účelovými prostředky získanými na řešení projektu ze státního rozpočtu, 

poskytnutými na základě smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem a dalšími prostředky 

poskytnutými pro tuto činnost z neveřejných zdrojů (dále jen rozpočet), a to ve struktuře: 

– prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté poskytovatelem 

ve výši 80 % uznaných nákladů na projekt, 

  –  zbývajících 20% se oba partneři zavazují uhradit z vlastních zdrojů. 

 

2. Struktura rozpočtu a výše jeho jednotlivých položek je Přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její 

nedílnou součást. Finanční prostředky na řešení projektu ze státního rozpočtu budou příjemcem 

poskytnuty dalšímu účastníkovi dle tohoto rozpočtu. 

 

3. Vzájemné platby mezi partnery budou realizovány bezhotovostně na jejich bankovní účty 

uvedené v záhlaví této smlouvy.  

 

4. Příjemce se zavazuje převést dalšímu účastníkovi v každém kalendářním roce účelové finanční 

prostředky na řešení části projektu ve výši a struktuře schválené poskytovatelem. Finanční 

prostředky budou dalšímu účastníkovi převedeny bezhotovostním převodem a to do 30 dnů od 

jejich převodu poskytovatelem na účet příjemce. Převáděné účelové finanční prostředky nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

5. Partneři jsou povinni použít finanční prostředky výhradně k úhradě prokazatelných nezbytně 

nutných nákladů přímo souvisejících s plněním cílů projektu, a to v souladu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými poskytovatelem účelové podpory. 

 

6. Partneři se zavazují respektovat v plné míře účel, časové určení a členění uznaných nákladů tak, 

jak byly schváleny poskytovatelem. Partneři se zavazují dodržet v rámci celkových nákladů 
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skutečně vynaložených na řešení části projektu stanovený poměr mezi náklady hrazenými z 

účelových finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ostatními stanovenými 

formami financování části projektu.  

 

7. Partneři jsou povinni sledovat ve svém účetnictví použití finančních prostředků (účelové 

podpory) na činnost v rámci projektu odděleně a tak, aby mohli jejich použití doložit po dobu 

požadovanou poskytovatelem. Další účastník je povinen vést důslednou účetní analytiku činností 

v rámci projektu, provést každoročně vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na činnost 

v rámci projektu a k datu stanovenému příjemcem mu je předložit.  

 

8. Partneři jsou povinni vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud partneři povedou daňovou evidenci, jsou povinni zajistit, aby 

příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovaly předepsané náležitosti 

účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aby 

tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

 

 

V. 

Mlčenlivost 

1. Partneři se zavazují chránit obchodní tajemství. Za obchodní tajemství se považují rovněž veškeré 

dokumenty a know-how, s nimiž se partneři seznámí v souvislosti s realizací projektu, pokud 

budou partnerem, kterého se týkají nebo kterým byly poskytnuty či od něhož byly získány, 

označeny za součást jeho obchodního tajemství. 

2. Partneři se dále zavazují chránit veškeré důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany. Za 

důvěrnou informaci je považován především tvůrčí obsah veškerých poskytnutých dokladů 

týkajících se realizace projektu a dále obsah veškerých písemných a ústních ujednání učiněných 

v průběhu trvání této smlouvy a na jejím základě, zejména byl-li za důvěrný označen. Užití 

důvěrných informací či jejich sdělování nebo zpřístupnění třetí osobě je přípustné pouze se 

souhlasem smluvní strany, které se tyto informace týkají a která tyto informace poskytuje, a to 

pouze za účelem naplňování předmětu této smlouvy. 

3. Ke splnění závazků uvedených v odstavcích 1 a 2 zaváží smluvní strany své zaměstnance 

prohlášením o mlčenlivosti. 

 

 

VI. 

Duševní vlastnictví 

1. Partneři se dohodli, že po dobu realizace projektu si navzájem poskytují právo k užívání svého 

duševního vlastnictví, know-how a pracovních postupů, avšak pouze v rozsahu nezbytném 

k realizaci projektu.  

2. Partneři se zavazují na základě rozhodnutí příjemce upravit zvláštní smlouvou způsob nakládání 

s výsledky projektu. Tato smlouva bude obsahovat především způsob užívání výsledků, způsob 

jejich právní ochrany a postup při jejich postupování třetím stranám i případné rozdělení výnosů 

z výsledků výzkumu.  

4.  V případě, že v důsledku realizace projektu vznikne duševní vlastnictví, bude toto: 

a) v podílovém spoluvlastnictví příjemce a dalšího účastníka, v případě, že původci duševního 

vlastnictví budou zaměstnanci příjemce a dalšího účastníka, kdy se smluvní strany dohodly, že 

spoluvlastnický podíl bude odpovídat výši autorského příspěvku.  

b) ve výlučném vlastnictví příjemce, resp. dalšího účastníka, pokud původci duševního 

vlastnictví budou pouze zaměstnanci příjemce, resp. dalšího účastníka.  
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5. Partneři jsou oprávněni užívat výsledky dosažené při realizaci projektu pro své potřeby, především 

k výzkumným a výukovým účelům, avšak pouze takovým způsobem, který nebude zasahovat do 

oprávněných zájmů dalších partnerů.   

 

 

VII. 

Zveřejňování 

1. Partneři se zavazují, že nebudou zveřejňovat výsledky své činnosti při realizaci projektu 

způsobem, který by mohl zasáhnout do oprávněných zájmů dalšího partnera, zejména nebudou 

zveřejňovat informace, které partneři označí za důvěrné. Navzájem si předem poskytnou kopie 

všech publikací, které by obsahovaly informace týkající se projektu.  

 

2.  Zveřejňováním se rozumí jakékoliv sdělování veřejnosti včetně výuky. Ustanovení tohoto článku 

platí přiměřeně i pro zveřejnění výsledků v Rejstříku informací o výsledcích. 

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce je povinen zpracovat každoročně podle pokynů poskytovatele a podle smlouvy uzavřené 

mezi poskytovatelem a příjemcem průběžnou nebo závěrečnou zprávu, jejíž součástí je výkaz o 

použití finančních prostředků na projektu, který má všechny náležitosti vyplývající z této smlouvy. 

Další účastník je povinen předat příjemci dle jeho pokynů a v jím stanovených termínech podklady 

pro zpracování této zprávy.  

2. Další účastník je povinen informovat příjemce o všech změnách a o skutečnostech, které brání 

v plnění stanovených cílů, a to neprodleně tak, aby příjemce mohl o těchto skutečnostech 

informovat poskytovatele nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nastaly.  

3. Další účastník je povinen vrátit příjemci veškeré poskytnuté účelové finanční prostředky včetně 

majetkového prospěchu získaného v souvislosti s jejich použitím a to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámí, nebo kdy měl oznámit příjemci ve smyslu předchozího odstavce, že nastaly skutečnosti, 

na jejichž základě další účastník projektu nebude moci nadále plnit své povinnosti vyplývající pro 

ně z této smlouvy. 

4. Další účastník je povinen umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám provádět 

komplexní kontrolu jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a použití účelových 

finančních prostředků, které byly na řešení části projektu poskytnuty ze státního rozpočtu, a to 

kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do 5 let od ukončení poskytování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu na část projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 

kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 

5. Partneři jsou povinni při výběru dodavatelů zboží a služeb hrazených z prostředků na projekt 

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 

a způsobilosti výdajů.  

6. Partneři jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k vážnému porušení smluvních 

ujednání ze strany druhého partnera. Příjemce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, 

neposkytne-li na realizaci projektu další účastník finanční prostředky z neveřejných zdrojů podle 

čl. IV. odst. 1. Nebude-li sjednáno jinak, podmínky odstoupení se budou řídit přednostně pokyny 

poskytovatele a následně obchodním zákoníkem. 

 

 

IX. 

Personální zajištění  

Partneři zajistí, aby na projektu pracovaly výhradně osoby, jež jsou vůči nim v pracovněprávním 

vztahu, a činnost na projektu vykonávaly v rámci svých pracovních povinností. 
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X. 

Prostorové a materiálové vybavení  

1. Činnosti v rámci projektu budou probíhat převážně na těchto řešitelských pracovištích: Středisko 

pro paleolit a paleoantropologii Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Sklepní 25, 691 29 

Dolní Věstonice a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v 

Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8. 

2. Investice do materiálového vybavení, tedy pořízení dlouhodobého hmotného i dlouhodobého 

nehmotného majetku některým z partnerů může být provedeno pouze v souladu s návrhem 

projektu a zároveň s pravidly poskytovatele. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou poskytovatelem na řešení 

projektu, vyjma čl. IV. odst. 7, čl. V., VI. a VII.  

2.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

nabytím účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové podpory uzavřené mezi poskytovatelem a 

příjemcem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky obsahujícími dohodu smluvních stran. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou stranami řešeny přednostně smírně jednáním stran. 

Nedojde-li k smírnému řešení sporu, předloží strany spor k rozhodnutí obecným soudům. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálních výtiscích, z nichž každý partner obdrží po jednom 

a jeden originál je určen pro poskytovatele. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, které zajistí příjemce; pokud některá ze smluvních stran považuje některé 

informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné 

neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu 

kontraktačního procesu. 

 

 

Příloha č. 1: Návrh projektu 

Příloha č. 2: Struktura rozpočtu dle kalendářních roků 

 

 

 

V Brně, dne 5. 12. 2022      V Praze, dne 5. 12. 2022   

 

 

 

__________________________________  ______________________________ 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i  ČVUT v Praze       

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel   doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor 

 

  

 

 

https://usermap.cvut.cz/search/department/14117#B-14117-ZAMESTNANEC

