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Smlouva o spolupráci 

při řešení výzkumného projektu č. 619R1/2017 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

CESNET, zájmové sdružení právnických osob 

se sídlem: Zikova 4, 160 00 Praha 6 

zapsané: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. značkou L 58848 

IČ: 63839172 

DIČ: CZ63839172 

bankovní spojení:  

zastoupené: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

(dále jen CESNET) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i . 

pracoviště Akademie věd České republiky, člena sdružení 

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 

IČ: 60457856 

DIČ: CZ60457856 

bankovní spojení:  

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem  

(dále jen Organizace nebo SSČ AV ČR) 

 

na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci: 

 

 

 

II. 

Cíl spolupráce 

 

1. Cílem spolupráce smluvních stran je zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury SSČ AV ČR na 

základě projektu č. 619R1/2017 nazvaného „Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury AV integrací 

bezpečnostních nástrojů detekujících anomálie v provozu a jejich zapojení do systému Warden“ 

(dále jen „projekt“).  

2. Tato spolupráce vychází z právního vztahu mezi CESNETem, jako sdružením a Organizací, která 

je ve smyslu § 2 zákona č.283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, jedním z pracovišť Akademie věd České republiky, jakožto řádného člena sdružení a 

zároveň samostatnou právnickou osobou ve smyslu zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích. 
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III.  

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran při řešení  projektu č. 619R1/2017, jehož 
cílem je zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury Organizace integrací bezpečnostních nástrojů 
detekujících anomálie v provozu a jejich zapojení do systému Warden. 

2. Výsledky realizace projektu a praktické poznatky budou prezentovány formou technické zprávy 
umístěné na webových stránkách Organizace a na stránkách Fondu rozvoje, CESNET, z.s.p.o. 

 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Hlavním řešitelem za organizaci je , který je v Organizaci v pracovním poměru. 

2. Organizace zajistí pro řešení projektu institucionální zabezpečení a finanční prostředky ve výši 
173.000,- Kč (slovy stosedmdesáttřitisíc korun českých) bez DPH. 

3. CESNET poskytne na řešení projektu finanční prostředky v celkové výši 294.000,- Kč, (slovy 
dvěstědevadesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH. Výše těchto finančních prostředků nesmí být 
překročena. Za tuto částku CESNET, na základě podkladů hlavního řešitele a v souladu se 
specifikacemi, uvedenými v dokumentaci projektu, zajistí nákup dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. Smluvní strany se dohodly, že výběr dodavatele požadovaného technického 
zařízení provede Organizace, a to v souladu s platnou právní úpravou. 

4. CESNET po převzetí technického zařízení vystaví předávací protokol a toto zařízení předá 
Organizaci na základě Smlouvy o výpůjčce, uzavřené podle § 2193 a násl. občanského zákoníku 
a to na dobu, po kterou bude technické zařízení pro Organizaci potřebné. Smlouva o výpůjčce je 
bezúplatná. 

5. Veškeré zařízení pořízené z prostředků CESNETu zůstává v majetku CESNETu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem dokumentace projektu č. 619R1/2017, 
a že obdržely kopii této dokumentace. 

7. Výsledky spolupráce, včetně jejich publikace a prezentace, mají právo užívat obě smluvní strany 
při dodržení ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, zejména § 58 cit. 
zákona o zaměstnaneckém díle. 

 

 

 

V. 

Způsob platby a platební podmínky 

 

1. Čerpání finančních prostředků poskytnutých CESNETem je možné zahájit po podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

2. CESNET bude hradit nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku až do výše částky 
uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného 
dodavatelem. 

3. Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu je 14 dnů od doručení CESNETu. Daň z přidané 
hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do ukončení řešení 
Projektu č. 619R1/2017. Navrhovaná doba trvání projektu je maximálně 12 měsíců. V případě 
uzavření dohody o prodloužení doby trvání projektu se automaticky prodlužuje o stejnou dobu i 
platnost a účinnost této smlouvy. Platnost této smlouvy je dána dnem podpisu obou smluvních 
stran a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zvláštního předpisu. 
SSČ AV ČR se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a CESNET o uveřejnění smlouvy informovat. 
 

3. Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo z důvodů 
uvedených v občanském zákoníku. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou. 
 

6. Výsledky projektu posoudí hodnotící komise a smluvní strany se zavazují její rozhodnutí 
respektovat. 
 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží jedno 
paré. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na 
důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
 
 
 
 

V Praze dne     

 

 

 

 

 

 

      

Ing. Jan Gruntorád, CSc. 

ředitel CESNET, z. s. p. o. 

 

V Praze dne     

 

 

 

 

 

 

      

Ing. Tomáš Wencel 

ředitel SSČ AV ČR, v. v. i. 

 

 




