
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
projektu „R I N G E N - Research Infrastructure Upgrade"/ „Modernizace výzkumné 
infrastruktury RINGEN"

(dále jen Smlouva)

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

Příjemce

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

se sídlem Albertov 6, Praha 2, 128 43

zastoupená prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc. děkanem

IČ: 00216208

číslo účtu:

(dále jen „Příjemce" či „Žadatel") 

a

Partneři

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem Boční II č. p. 1401, 141 31 Praha 4 

zastoupená RNDr. Pavlem Hejdou, CSc., ředitelem 

IČ: 67985530 

číslo účtu:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

1 Jedná se bankovní spojení -  číslo bankovního účtu, který bude využíván pro převod finanční podpory.
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se sídlem Studentská 1768, Ostrava-Poruba, PSČ 70800 

zastoupený prof. RNDr. Radimem Blahetou, CSc., ředitelem 

IČ: 68145535 

číslo účtu:

a

Technická univerzita v Liberci

se sídlem Studentská 1402/2, Liberec 1, PSČ 461 17 

zastoupená prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem 

IČ: 46747885 

číslo účtu: :

a

Ústav struktury a mechaniky hornin A V ČR, v.v.i.

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8, PSČ 182 09 

zastoupený RNDr. Josefem Šternberkem, CSc., ředitelem 

IČ: 67985891 

číslo účtu:

a

Česká geologická služba, příspěvková organizace MŽP ČR 

se sídlem Klárov 3, Praha 1, PSČ: 118 21, 

zastoupená Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem 

IČ: 00025798 

číslo účtu:

a

České vysoké učení technické

se sídlem Zikova 4, 166 36, Praha 6

zastoupené Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem
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IČ: 68407700 

číslo účtu:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"):

Článek I 

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu před podáním projektové žádosti poskytovateli 
dotace. Smluvní strany se zavazují ke spolupráci na vyhotovení projektové žádosti 
uvedené v článku II odstavec 2 této Smlouvy, v souladu s podmínkami příslušné 
výzvy. Žadatel se zavazuje podat projektovou žádost po jejím schválení 
Partnerem/ry, respektive příslušné části týkající se Partnera. Před podáním 
projektové žádosti bude žádost spolu se související dokumentací zaslána všem 
partnerům projektu tak, aby mohli k žádosti uplatnit své připomínky. Žadatel 
zpřístupní kompletní projektovou žádost včetně příloh Partnerovi neprodleně po jejím 
podání poskytovateli dotace. Smluvní strany prohlašují, že pro ně bude projektová 
žádost závazná.

2. Pokud budou ze strany poskytovatele dotace vzneseny požadavky na úpravu 
projektové žádosti, smluvní strany se zavazují těmto požadavkům vyhovět ve lhůtě 
stanovené poskytovatelem dotace, ledaže tomu budou bránit objektivní důvody. 
Objektivní důvody je dotčená smluvní strana povinna Žadateli neprodleně písemně 
sdělit a prokázat. Pokud na základě požadavků poskytovatele dotace dojde ke změně 
projektové žádosti a tyto změny budou mít vliv na smluvní vztah založený touto 
Smlouvou, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě v souladu se 
změnami v projektové žádosti. Žadatel se zavazuje informovat Partnera/ry o vydání 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a poskytnout v elektronické formě 
schválenou dokumentaci projektu a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne 
doručení právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a schválené dokumentace 
projektu. Okamžikem doručení projektové dokumentace je tato pro Partnera/ry 
závazná.

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera/ů, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci 
Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří 
společně realizují Projekt „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN“ v 
rámci výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury Operačního programu 
„Výzkum, vývoj a vzdělávání" (dále jen „Projekt").

3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou 
vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce -  obecná část a Pravidly pro žadatele
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a příjemce -  specifická část příslušné výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce"), jejichž závazná verze je 
uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v Rozhodnutí o 
změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo v příslušné výzvě.

4. Příjemce a jeho Partner/ři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, 
případně jiných metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy).

Článek III

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:

-  řízení Projektu,

-  sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace

-  lektorskou činnost,

-  přípravu a řízení konferencí a seminářů,

-  zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,

-  průběžné informování Partnerů,

-  průběžné vyhodnocování projektových činností,

-  vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu,

-  provádět publicitu projektu,

-  projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,

-  zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

-  schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, apod.

2. Každý partner bude provádět tyto činnosti:

-  připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

-  spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů (tj. zajištění 
výzkumných pracovníků, doktorských studentů, apod.),

-  zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou 
skupinou a Příjemcem),

-  spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

-  spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu,

-  vyúčtování vynaložených prostředků,

-  zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech,

-  při výběru dodavatelů zboží a služeb hrazených z prostředků na Projekt postupovat 
v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů, právními předpisy České republiky
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a Evropské unie, jakož i v souladu s pokyny řídícího orgánu projektu a orgánů 
Evropské unie

-  zastupovat Příjemce při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením 
nebo soutěží o návrh, pokud se tak smluvní strany dohodnou,

-  zajištění plnění povinností spojených s udržitelností projektu a vztahujících se k části 
projektu připadající na Partnera,

-  poskytovat součinnost Příjemci v rozsahu odpovídajícímu podílu Partnera na účelové 
státní podpoře a ve lhůtách tak, aby Příjemce dostál všem podmínkám uvedeným 
v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory,

-  archivovat dokumenty související s projektem v souladu a po dobu danou pravidly OP 
VVV.

3. Příjemce a Partner/ři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy.

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
Příjemce a Partnera/rů.

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu 
a související dokumentace. Příjemce se zavazuje partnery informovat o všech 
rozhodných skutečnostech bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 
pracovních dní, od doby, kde se o rozhodné skutečnosti dozvěděl.

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. 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 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 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 znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v 
zákoně 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 znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR;

-  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.

-  s 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;
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-  během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu 
uvedených v projektové dokumentaci. Partner zodpovídá za naplnění indikátorů 
Projektu v míře uvedené v Právním aktu o poskytnutí podpory.

-  zabezpečovat plnění Projektu a povinností plynoucí z této Smlouvy odborně 
způsobilými zaměstnanci či prostřednictvím odborně způsobilých smluvních partnerů, 
a to v dostatečném počtu tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, byla 
minimalizována rizika a cíle projektu byly splněny efektivně.

-  na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 
dostatečná pro vyřízení žádosti;

-  řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a 
příjemce;

-  bude po celou dobu realizace a udržitelnosti 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 a udržitelnosti Projektu bude nakládat s veškerým majetkem, 
získaným byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečí 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, 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, 
nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při 
nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a 
příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory;

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

-  bude 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, žádosti o platbu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, případně 
průběžné zprávy o udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu 
dle Pravidel pro žadatele a příjemce;

-  umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly;
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-  bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 
z účasti na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených 
nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;

-  bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve 
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s 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 státního rozpočtu, státních fondů, jiných 
strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména s Partnery projednat návrhy na 
změnu Projektu a změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, umožnit 
Partnerům vyjádření k takovému návrhu a Partnerům poskytnout případné Rozhodnutí o 
změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

9. Pokud by měl být Příjemci uložen odvod dotace na financování Projektu, zadrženo 
vyplácení dotace či její části nebo uložena jiná sankce, aniž by k takovému postupu byl 
opodstatněný důvod, Příjemce se zavazuje bránit se proti takovému opatření všemi 
opravnými prostředky včetně opravných prostředků dostupných ve správním a soudním 
řízení a opravných prostředků zakotvených v závazných dokumentech vydávaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Příjemce se zavazuje uložené sankci 
bránit způsobem uvedeným v předchozí větě rovněž v případě, že takový postup 
požaduje Partner. Smluvní strany dotčené odvodem nebo zadržením dotace či jinou 
sankcí jsou povinny se podílet přiměřeně na nákladech,

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/převodu 
podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně 
rozepsány v projektové dokumentaci.

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí:

1) Příjemce (vč. příspěvku na kofinancování 5 %): 74 346 653,03 Kč

2) Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.: 7 129 199,00 Kč

3) Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.: 3 335 030,00 Kč

4) Technická univerzita v Liberci: 6 834 040,00 Kč

5) Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.: 6 228 500,00 Kč

6) Česká geologická služba: 4 955 176,00 Kč

7) České vysoké učení technické: 1 805 462,50 Kč
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Celkový rozpočet projektu vč. kofinancování 5 % činí: 104 634 060,53 Kč.

3. Činnosti uvedené v článku III. Partner provádí bez nároku na úhradu vzniklých výdajů ze 
strany Příjemce, s výjimkou náhrady škody, která je upravena v dalších ujednáních této 
smlouvy.

4. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 
příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů 
Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu 
nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci 
nebo Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum 
zahájení realizace projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení 
realizace projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i 
věcným uzavřením projektu.

5. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé 
Partnery a v členění na položky rozpočtu dle projektové dokumentace.

6. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny Partnerům takto:

V případě, že Příjemci bude poskytovatelem dotace poskytnuta záloha (tzv. 
předfinancování), poskytne Příjemce Partnerovi zálohu v takové výši, která odpovídá 
podílu Partnera na rozpočtu projektu na příslušné realizační období projektu (finanční 
plán) uvedeném v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory:

Zálohu (a každou další platbu) je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi nejpozději do 
15 dnů od připsání první (a každé další) platby v rámci finanční podpory na účet 
Příjemce, případně po připsání prostředků finanční podpory odpovídající schválené 
zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž součástí bylo vyúčtování Partnera. Příjemce 
poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v právním aktu o 
poskytnutí/převodu podpory.

7. 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. Smluvní 
strany se zavazují uhradit veškeré své nezpůsobilé výdaje Projektu tak, jak na ně 
připadají dle rozpočtu Projektu. Toto ujednání smlouvy se neaplikuje, pokud bylo 
vynaložení nezpůsobilého výdaje zaviněno Příjemcem.

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 
všemi Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči 
poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Každý Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 
odst. 1 Smlouvy, a která příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 
vyplývající z této Smlouvy.
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3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím 
osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož 
i z obecných ustanovení právních předpisů.

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 
Partnera.

Článek VI

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

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

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 
plnění 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 při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy.

4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 7 dnů od uzavření této smlouvy kontaktní údaje 
pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy.

5. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej 
financovala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je 
možná, dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. Majetek financovaný z finanční 
podpory mohou užívat po celou dobu trvání projektu a doby udržitelnosti všichni 
účastníci této Smlouvy v rozsahu nezbytném k naplnění cílů Projektu, pokud z povahy 
takového majetku či z účelu jeho pořízení nevyplývá, že má sloužit jen některým 
účastníkům smlouvy

6. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci Projektu vznikne předmět duševního 
vlastnictví, uzavřou smlouvu, ve které určí výši podílů na výsledcích spolupráce a další 
nakládání s ním a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory, a aby byl 
plně respektován podíl jednotlivých smluvních stran na vytvoření předmětu duševního 
vlastnictví.

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu přípravy projektové žádosti, schvalování projektové žádosti 
poskytovatelem dotace, realizace Projektu a udržitelnosti Projektu.

2. Pokud Partner/ři závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností 
vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 
základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto 
případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků 
Smlouvy převezme jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat 
Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se 
k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této Smlouvy.
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3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy na 
základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat 
rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, 
odpovědnost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato 
dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající 
v odstoupení Partnera od realizace projektu ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být ohroženo 
splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům 
Smlouvy.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této Smlouvy odstoupit okamžitě. Před 
odstoupením je povinna poskytnout písemnou formou možnost k nápravě s dodatečnou 
lhůtou v délce nejméně 40 pracovních dnů. Po odstoupení od smlouvy některou ze 
smluvních stran se všechny smluvní strany zavazují bezodkladně zahájit jednání o 
způsobu vypořádání povinností, odpovědnosti a majetku financovaného z finanční 
podpory odstupující smluvní strany.

5. Úprava odstoupení od smlouvy uvedená v bodě 4 tohoto článku je kompletní a důvody 
pro odstoupení upravené občanským zákoníkem se vylučuje.

Článek VIII 

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Důvěrnou informací je pro účely této smlouvy taková informace, která je obsažená v této 
smlouvě nebo je poskytnutá za jejího trvání některým účastníkem smlouvy jinému 
účastníku smlouvy (jiným účastníkům smlouvy) v souvislosti s projednáváním nebo 
plněním této smlouvy, je tímto účastníkem smlouvy označena před jejím poskytnutím 
jako důvěrná, má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu 
a zároveň není v příslušných obchodních nebo vědecko-výzkumných kruzích běžně 
dostupná (dále jako „Důvěrná informace").

2. Důvěrnou informací však není informace, která

a) je v době jejího zpřístupnění účastníku smlouvy již dostupná veřejnosti;
b) se stane veřejnosti dostupná jinak než jejím nepovoleným a neoprávněným 

zveřejněním;
c) je poskytnuta účastníkovi smlouvy třetí osobou, která je oprávněna tuto 

informaci zpřístupnit.

3. Žádný z účastníků smlouvy není oprávněn jakýmkoliv způsobem zpřístupnit Důvěrnou 
informaci třetím osobám, a to s výjimkou následujících případů:

a) dotčený účastník smlouvy udělil jinému účastníkovi smlouvy předchozí písemný 
souhlas s takovým zpřístupněním;

b) právní předpis nebo povinnost uložená na základě právního předpisu stanoví 
účastníkovi smlouvy povinnost zpřístupnit Důvěrnou informaci;

c) povinnost zpřístupnění Důvěrné informace je stanovena poskytovatelem, touto 
smlouvou nebo zadáním projektu.

d) zpřístupnění Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo 
kroků či činností předpokládaných touto smlouvou.
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4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se účastníci smlouvy dohodli, že třetí osobou se 
rozumí osoba, která není účastníkem smlouvy. Účastníci smlouvy si tímto navzájem 
udělují obecný souhlas k poskytnutí Důvěrných informací, a to výhradně těmto osobám: 
právnímu zástupci, auditorovi, účetnímu, daňovému nebo jinému odbornému poradci 
účastníka smlouvy, zaměstnanci účastníka smlouvy nebo jinému oprávněnému zástupci 
účastníka smlouvy. Podmínkami poskytnutí Důvěrné informace těmto osobám je 
skutečnost, že daná osoba je vázána povinností mlčenlivosti ve vztahu k Důvěrným 
informacím nejméně ve stejném rozsahu jako účastník smlouvy a současně je poskytnutí 
Důvěrné informace dané osobě nezbytné pro plnění povinností dané osoby plynoucích 
z obecně závazných právních předpisů. Každý účastník smlouvy je povinen zajistit, aby 
osoba, které jsou tímto způsobem na základě tohoto ustanovení smlouvy Důvěrné 
informace poskytnuty, tyto Důvěrné informace jakýmkoliv způsobem nezpřístupnila třetí 
osobě ani nedopustila jejich získání třetí osobou.

5. Povinnost ochrany Důvěrných informací dle tohoto článku smlouvy zůstává pro účastníky 
smlouvy v platnosti po dobu 10 let po skončení platnosti smlouvy.

6. Pro vyloučení pochybností účastníci smlouvy konstatují, že ujednání obsažená v tomto 
článku nemají vliv na povinnosti stanovené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

Článek IX 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

2. V případě změn nastalých v době účinnosti této Smlouvy, které se dotýkají právní formy 
některého z Partnerů, jeho řízení, jeho schopnosti plnit závazky, a dalších skutečností 
a údajů, které by mohly mít vliv na řešení projektu, je Partner povinen nejpozději do 
5 pracovních dnů o daných změnách příjemce písemně informovat.

3. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude 
tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží 
hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže Smlouva bude mít mezeru, která 
by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní stranu tuto mezeru doplňujícím ustanovením, 
které přihlíží k hospodářskému účelu této Smlouvy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena v 8 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po 1 vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel dotace.

a) Samostatnou přílohou této Smlouvy je seznam závazných indikátorů dle jednotlivých 
Partnerů.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
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7. Vedle textu této smlouvy jsou smluvní strany povinny respektovat rovněž právní akt o 
poskytnutí/převodu podpory.

8. Každý Partner souhlasí s tím, aby Příjemce zveřejnil smlouvu podle zákona č. 340/2015 
Sb. jako celek, protože ve smlouvě nejsou údaje, jejichž zveřejněním by došlo 
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Partnera nebo jeho zaměstnanců. Každý 
Partner souhlasí s tím, aby smlouva byla zveřejněna včetně naskenovaných ručních 
podpisů zástupců smluvních stran.

V Praze dne........
prof.RNDr.
Bohuslav Gaš,
CS.c...................... ...... ................

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
děkan
Přírodovědecká fakulta UK 
Univerzita Karlova

V Praze dne

RNDr. Pavel Hejda, CSc. 
ředitel
Geofyzikální ústav AV, v.v.i.

V Ostravě dne. 
prof. RNDr. 
Radim Blaheta,
CSc.

prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. 
ředitel
Ústav geoniky AV, v.v.i.

V Liberci dne...............
Ing.Zdeněk 
Kůs

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 
rektor
Technická univerzita v Liberci

V Praze dne......

RNDr. Josef 
Šternberk CSc.

RNDr. Josef Šternberk, CSc. 
ředitel
Ústav struktury a mechaniky horniny AV, 
v.v.i.

V Praze dne.

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 
ředitel
Česká geologická služba
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V Praze dne

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
rektor
České vysoké učení technické v Praze

13



Příloha - seznam závazných indikátorů projektu

Indikátory projektu "Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN"
č. Název indikátoru jednotka UGN TUL USMH GFÚ PřF UK ČVUT ČGS CELKEM

CO 24
Počet nových výzkumných pracovníků v 
podporovaných subjektech FTE 0,600 0,600 0,500 0,600 1,143 0,000 0,600 4,043

2 04 02
Počet nových výzkumných pracovníků v 
podporovaných subjektech - ženy FTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300

CO 25

Počet výzkumných pracovníků, kteří 
pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách FTE 2,100 3,300 3,100 2,700 4,080 0,225 2,700 18,205

2 05 02

Počet výzkumníků, kteří pracují v 
modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách - ženy FTE 0,000 0,300 0,000 0,000 1,500 0,000 0,300 2,100

2 40 00

Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
infrastruktur a center excelence

infrastru
ktury x x x x 1,000 x x 1,000

4 66 01

Rozšířené, zrekonstruované nebo nově 
vybudované kapacity bez záboru 
zem ědělského půdního fondu

m2
užitné
plochy x x x x 1885,500 x x 1885,500

2 03 12

Počet účastí podpořených výzkumných 
týmů realizovaných v programech 
mezinárodní spolupráce účasti 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000

2 02 14

Podíl odborných publikací (vybrané typy 
dokumentů) ve spoluautorství domácích 
a zahraničních výzkumníků % 0,000 0,000 33,333 33,333 33,333 0,000 0,000 17,647

2 02 11

dokumentů) vytvořené podpořenými 
subjekty (WoS, Scopus) - všechny 
publikace typu "Article", "Letter", 
"Review"

publikac
e 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0,000 3,000 17,000

2 02 16

dokumentů) se zahraničním 
spoluautorstvím vytvořené podpořenými 
subjekty (WoS, Scopus) ze všech 
publikací

publikac
e 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 3,000
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