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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

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

Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Masarykova univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám.617/ 9, 601 77 Brno 

zastoupená: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

IČ: 00216224, bankovní spojení:  

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

Zastoupené: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. 

IČ: 60077344 

Bankovní spojení:   

(dále jen „Partner“) 

a 

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 

se sídlem: Průmyslová 595, 252 50 Vestec 

zastoupený: doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. 

IČ: 86652036 

Bankovní spojení:  

 (dále jen „Partner“) 
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a 

CESNET z.s.p.o. 

se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 

L 58848 

zastoupené Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

IČ: 63839172, DIČ: CZ63839172 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Partner“) 

a 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

zastoupený: RNDr. Martin Bilej, DrSc. 

IČ: 61388971 

Bankovní spojení:   

(dále jen „Partner“) 

a 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   

se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 

zastoupená: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 

IČ: 60461373 

Bankovní spojení  

 (dále jen „Partner“) 

 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen 
„Smlouva“): 
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Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

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

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří společně 
hodlají realizovat Projekt „ELIXIR-CZ: Budování kapacit“, v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt“), Projektová žádost tvoří přílohu č. 4 této 
Smlouvy.  

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí Principy partnerství, které jsou vymezeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – 
specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 
pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v Právním aktu o poskytnutí 
podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí podpory, 
nebo ve výzvě. 

Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce, uvedených v Právním aktu o poskytnutí podpory, případně jiných 
metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 

Projekt „ELIXIR-CZ: Budování kapacit“ implementuje investiční část výzkumné 
infrastruktury ELIXIR-CZ. Příjemce a všichni partneři dle této smlouvy jsou členy konsorcia 
ELIXIR-CZ, které bylo ustanoveno podpisem konsorciální smlouvy dne 4. 3. 2015.   

 
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 kromě jiného provádět tyto činnosti: 

– řízení Projektu, 

– 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 s Partnerem/ry, pokud se ho/jich dotýkají. Podrobný 
postup při realizaci změn je uveden v odstavci 10 tohoto článku Smlouvy. 
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– zpracování monitorovacích zpráv o realizaci, jejich včasné předkládání a včasné 
předkládání žádostí o platbu za celý projekt a tudíž i za jednotlivé partnery, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 

– Příjemce jako jediný je oprávněn komunikovat s Řídícím orgánem, k této komunikaci 
mohou být ve zvláštních případech, které to vyžadují, přizvání Partneři. 

2. Termín „Partner“ zahrnuje i „Příjemce“ a je užíván v kontextu vzájemných práv 
a povinností přiznaných a ukládaných Příjemci i ostatním Smluvním stranám. Je-li třeba 
odlišit zvláštní postavení „Příjemce“, je tento termín užíván samostatně.  

3. Partneři budou provádět zejména tyto činnosti: 

– připomínkování a hodnocení výstupů z Projektu, 

– poskytování součinnosti Příjemci při realizaci a udržitelnosti Projektu 

– provádět publicitu projektu, 

– spolupráce na návrhu změn a doplnění Projektu, 

– řádné a včasné vyúčtování vynaložených prostředků, 

– řádné a včasné zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech, 

4. Každý Partner uvede ve Smlouvě dvě osoby s jejich kontaktními údaji – jednu za oblast 
vědeckou, která je oprávněna jednat jménem své instituce v rámci Projektu a jednu 
osobu pro oblast projektově-administrativní. Pokud budou tyto kontaktní osoby změněny, 
je Partner povinen informovat Příjemce o této změně písemně do 5 kalendářních dnů, 
kdy byla změna provedena a sdělit mu údaje nové kontaktní osoby. 

5. Přehled kontaktních osob za Příjemce a jednotlivé Partnery: 

 

Příjemce: Masarykova univerzita 

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  

kontaktní osoba za oblast administrativní:  

 

Partner: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  

kontaktní osoba za oblast administrativní:  

 

 

Partner: Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  
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kontaktní osoba za oblast administrativní:  

 

 

Partner: CESNET z.s.p.o. 

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  

kontaktní osoba za oblast administrativní:  

  

 

Partner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  

kontaktní osoba za oblast administrativní:  

 

Partner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   

kontaktní osoba za oblast vědeckou:  

kontaktní osoba za oblast administrativní:  

 

6. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy a za čerpání přidělených finančních prostředků v souladu 
s pravidly OP VVV. 

7. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
Příjemce a ostatních Partnerů. 

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

9. Partneři dále odpovídají za dosažení svých cílů Projektu, včetně finančních, 
za dodržování finančního plánu, harmonogramu aktivit a za splnění dalších závazků, 
stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Přehled jednotlivých cílů a úkolů 
Partnerů je popsán v Příloze č. 6 – Základní rozdělení aktivit projektu. 

10. 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; 
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– 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 podpory. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Právním aktu o poskytnutí 
podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 
informace související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato 
lhůta musí být dostatečně dlouhá pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovat 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; 

– po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU 
a politiky EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující 
veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných 
příležitostí a také veškeré související závazné předpisy, doporučení a metodické pokyny 
Řídícího orgánu; 

– po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu nakládat s veškerým majetkem, 
získaným byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek 
spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, 
včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě 
zničení, 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 podpory; 

– při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu 
s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce; 
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– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 
podklady pro průběžné zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku v realizaci 
projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, případně průběžné zprávy 
o udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce.  V případě nedodržení stanovených termínů ze strany 
Partnera si Příjemce vyhrazuje právo příslušné informace a podklady do zprávy 
Řídícímu orgánu nezařadit se souvisejícími důsledky pro Partnera. 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů, vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 
zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout 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; 

– 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; 

– Partner není oprávněn realizovat jakoukoli změnu projektu bez předchozího 
projednání a bez souhlasu Příjemce. Předkládat změny Řídícímu orgánu je oprávněn 
pouze Příjemce. Na žádosti o provedení podstatné změny, kterou Partner zašle 
Příjemci, musí být podpis statutárního zástupce dotčeného Partnera. Po schválení 
změny ze strany Příjemce, bude tato žádost potvrzena i podpisem statutárního 
zástupce Příjemce. Každá takováto žádost, podepsaná jak Partnerem, tak 
Příjemcem, se stává automaticky další přílohou této Smlouvy. O této podstatné 
změně budou informováni všichni Partneři. Za podstatné změny jsou považovány 
podstatné změny dle metodiky Řídícího orgánu a také jakékoliv změny příloh 1 – 3 
této smlouvy. Žádost o veškeré nepodstatné změny zasílá Příjemci kontaktní osoba 
Partnera, odpovědná za administrativní oblast projektu; 

– řídit se platnou verzí Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

11. Partneři jsou povinni respektovat zákaz duplicitního financování výdajů, jež budou 
financovány z této dotace, z jiných Evropských strukturálních a investičních fondů 
(dle jen ESIF), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu 
nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků. 

12. Partneři v průběhu realizace Projektu, uvedeného v článku II. Smlouvy naplní indikátory 
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. 

13. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech, rozhodných pro plnění 
jejich povinností, vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné 
Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí podpory. 

14. Solidární klauzule – pro monitorovací indikátory a další oblasti Projektu, kde ji lze 
aplikovat, bude použita tzv. solidární klauzule. Pokud Projekt jako celek splňuje veškeré 
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parametry a požadavky vůči Řídícímu orgánu, nebude Příjemce požadovat žádné 
sankce a kompenzace po Partnerech, kteří neplní své závazky uvedené v této smlouvě. 
Pokud ovšem Projekt jako celek neplní své závazky a Řídící orgán z této skutečnosti 
vyvodí důsledky pro Příjemce, budou tyto důsledky v plné míře přeneseny na Partnery, 
kteří tuto skutečnost způsobili. Tímto ujednáním není dotčeno právo Příjemce na 
náhradu vzniklé škody, kterou je oprávněn vymáhat samostatně. 

15. Partneři se rovněž zavazují zajistit případné předfinancování a spolufinancování nákladů 
Projektu, uvedených v jeho rozpočtu. 

16. Příjemce a Partneři jsou zodpovědní za financování závazků části projektu v oblasti 
jejich odpovědnosti v době jeho udržitelnosti. Příjemce a Partneři mohou navrhnout 
v budoucnu i jiné rozložení odpovědnosti za financování závazků udržitelnosti projektu, 
např. v návaznosti na usnesení Rady ELIXIR CZ ze dne 21.6.2016 k projektu ELIXIR-
CZ: Budování kapacit.  

 

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 podpory 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na Projektu, jsou podrobně 
rozepsány v přehledu způsobilých nákladů jednotlivých partnerů, který je uveden 
v příloze č. 1. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce 
a jednotlivé Partnery a v členění na položky rozpočtu dle této přílohy. 

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři 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 podpory, pokud není v Právním 
aktu o poskytnutí 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. 

4. Způsobilé výdaje, vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerům na jejich 
bankovní účty, uvedené v záhlaví této Smlouvy. Pokud dojde ke změně bankovního účtu 
Partnera, je tento povinen informovat Příjemce o této změně písemně do 5 kalendářních 
dnů ode dne, kdy k předmětné změně došlo. 

5. Partner je povinen první i každou další zálohu Příjemci řádně vyúčtovat a výdaje 
prokázat účetními doklady. Další zálohu Příjemce Partnerovi poskytne na základě 
předloženého vyúčtování, případně žádosti Partnera. Zálohu (a každou další) je 
Příjemce povinen poskytnout Partnerovi nejpozději do 20 pracovních dnů od připsání 
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platby od Řídícího orgánu na účet Příjemce. Příjemce poskytne Partnerovi finanční 
prostředky maximálně ve výši stanovené dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. 

6. Příjemce je oprávněn krátit platby Partnerům na základě krácení nebo pozastavení 
plateb ze strany Řídícího orgánu. 

 

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 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 svou 
povinnost, vyplývající z této Smlouvy. 

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 
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. 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. VIII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

5. Pokud budou jakékoli informace, předávané a získané v rámci Projektu prohlášeny 
předem kteroukoli ze stran Smlouvy za důvěrné, zavazují se Příjemce a Partneři s nimi 
jako s důvěrnými nakládat. Tento závazek mlčenlivosti nesmí být v rozporu 
s povinnostmi smluvních stran, stanovenými buď zákonnými předpisy, nebo 
v Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tento závazek mlčenlivosti je sjednán na dobu 
5 (pěti) let od data podpisu této smlouvy. 

 



 

10 

 

 

 
Článek VII 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

1. Smluvní strany se zavazují respektovat následující pravidla pro nakládání s duševním 
vlastnictvím, pokud se nedostanou do rozporu s podmínkami Projektu a Pravidly 
pro žadatele a příjemce. 

2. Právem duševního vlastnictví se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

 autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele 
databáze a know-how, 

 průmyslová práva, tedy ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy 
a užitné vzory), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva 
na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků 
(topografie polovodičových výrobků). 

3. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou autorského práva, práv souvisejících 
s právem autorským a právem pořizovatele databáze se řídí obecně závaznými právními 
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou průmyslového vlastnictví vytvořeného 
při realizaci projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, 
zejména zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 
a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, zákonem č. 206/2000 Sb., 
o ochraně biotechnologických vynálezů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 
a vývoje z) veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Vlastnické právo k výsledkům projektu náleží při zachování práv jejich autorů a původců, 
vyplývajících z právních předpisů o ochraně duševního vlastnictví, těm smluvním 
stranám, činností jejichž zaměstnanců bylo těchto výsledků dosaženo, a to v podílu, 
kterým se na vzniku duševního vlastnictví podíleli. V případě, že bylo výsledku dosaženo 
spoluprací více smluvních stran, zavazují se tyto dotčené smluvní strany neprodleně 
uzavřít smlouvu, kterou písemnou formou upraví svoje vzájemná práva a povinnosti 
k takto vytvořenému duševnímu vlastnictví, zejména, nikoliv však pouze, způsob a formu 
užívání, spoluvlastnické podíly, poměr úhrady nákladů spojených s vedením příslušných 
řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany, určení smluvní strany, která bude 
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zajištění nejvýhodnější ochrany koordinovat, jakož i způsob jeho využití, a to tak, 
aby nedošlo k porušení podmínek veřejné podpory. 

6. 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 uvedenými spoluvlastnickými podíly, zavazuje se smluvní strana 
s podílem vyšším, než by jí příslušel dle předchozího odstavce, poskytnout finanční 
kompenzaci smluvní straně s podílem zkráceným v rozporu s předchozím odstavcem, 
v odpovídající výši zkrácení podílu. 

7. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí pro dosažení dohody ohledně práv 
a povinností dle čl. VII. odst. 5 této Smlouvy. 

8. Jestliže se dotčené smluvní strany o právech a povinnostech nedohodnou, budou 
veškeré spory vzniklé v souvislosti se správou, využitím a nakládáním se společnými 
výsledky/výstupy Projektu nejprve řešeny smírnou cestou, jednáním statutárních orgánů 
nebo oprávněných zástupců za účelem dosažení dohody. V případě přetrvávajícího 
rozporu, který se přes opakovaná jednání zástupců dotčených smluvních stran nepodaří 
vyřešit smírně, je kterákoli z dotčených smluvních stran oprávněna obrátit se 
na příslušný soud. 

9. Jednotliví partneři do projektu přinášejí svoje zkušenosti, znalosti a schopnosti, na 
základě kterých bude v rámci projektu generováno nové duševní vlastnictví. V případě 
potřeby mohou Partneři vnášené duševní vlastnictví písemně specifikovat a informovat 
o něm všechny další Partnery.  

10. Plánovanými výstupy v podobě nového duševního vlastnictví jsou (především) publikace 
a software, na kterých se budou partneři podílet dle předchozí dohody. 

11. Veškeré informace, které si partneři při vytváření nového duševního vlastnictví sdělí, jsou 
důvěrné. To neplatí, pokud je obsah informací obecně známý, přijímající partner se 
o něm dozvěděl od třetí strany nebo byl přijímajícímu partnerovi znám již před takovým 
sdělením. 

12. Všichni partneři mohou po dobu trvání projektu písemně požádat o zpřístupnění 
vzniklých výsledků nového duševního vlastnictví za účelem provádění prací na projektu 
za podmínek, které si vzájemně dohodnou.  

13. Před ukončením projektu vypracuje Příjemce za součinnosti příslušných Partnerů 
(vlastníků/původců výsledků) strategii ochrany a využití výsledků nového duševního 
vlastnictví, zajištění ochrany nových poznatků, určení podílu daných partnerů projektu 
a způsobu, jak bude nakládáno s vytvořenými výsledky nového duševního vlastnictví 

 

Článek VIII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 
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1. Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu a na dobu následných pěti let jeho 
udržitelnosti (kdy doba udržitelnosti je stanovena na dobu 5 let od data poslední platby 
v rámci Projektu). 

2. Pokud některý z Partnerů 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 Příjemcem 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. V případě, že vylučovaný Partner neposkytne 
požadovanou součinnost a nebude možné uzavřít dohodu o převodu závazků a majetku, 
financovaného z finanční podpory, bude Příjemce celou záležitost řešit přímo 
s Poskytovatelem, Odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této Smlouvy tímto není 
dotčena. 

3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze 
na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat 
rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpověd-
nost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda 
nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení Part-
nera 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. V případě sporů se smluvní strany zavazují, že spor bude předán k rozhodnutí 
kontaktním osobám, uvedeným v této Smlouvě. Pokud tato jednání nepovedou 
k vyřešení sporu a ke smíru, bude spor předán k rozhodnutí statutárním zástupcům 
smluvních stran. Nebude-li spor vyřešen ani na této úrovni, bude předán k rozhodování 
příslušnému obecnému soudu. 

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.  
A to s výjimkou změn příloh smlouvy, které jsou specifikovány v čl. III., odst. 10 
povinnosti Partnerů. U změny uvedené v čl. VIII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný 
dodatek s Partnerem, o jehož vyloučení se žádá.  

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

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů 
po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné 



 

13 

 

ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným 
obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 
Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních 
podmínek této Smlouvy. 

5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po 1 vyhotovení. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 – 6. Po vydání Právního aktu 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory budou, v případě potřeby, aktualizovány formou 
dodatku této smlouvy přílohy č. 1 – 4 tak, aby byly v souladu s vydaným Rozhodnutím. 

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

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami 
a účinnosti dnem nabytí právní moci Právního aktu o poskytnutí podpory na Projekt. 
V případě rozporu této Smlouvy s Právním aktem o poskytnutí podpory je rozhodující 
znění Právního aktu o poskytnutí podpory. 

 

Přílohy Smlouvy: 

1/ Přehled způsobilých nákladů jednotlivých partnerů Projektu 

2/ Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každého Partnera 

3/ Přehled závazných indikátorů jednotlivých Partnerů Projektu 

4/ Žádost o poskytnutí podpory 

5/ Rozhodnutí o poskytnutí podpory – připojena po podpisu Právního aktu Rozhodnutí 
o poskytnutí podpory mezi Příjemcem a Poskytovatelem 

6/ Základní rozdělení aktivit mezi Partnery projektu  
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Masarykova univerzita               

                                           

 

 

V Brně dne                                                doc. PhDr. Mikuláš Bek – rektor               

 

 

 

 

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne      prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. – ředitel 

 

 

 

 

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

 

 

Ve Vestci dne                        doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. - ředitelka 
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CESNET, z.s.p.o. 

 

 

 

V Praze dne                   Ing. Jan Gruntorád, CSc. - ředitel 

 

 

 

 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

 

 

V Praze dne                RNDr. Martin Bilej, DrSc. - ředitel 

 

 

 

 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 

 

 

V Praze dne            prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - rektor 

 




