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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 

 

Univerzita Karlova 

Veřejná vysoká škola  - režim existence dle zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o 

změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů 

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

zastoupená prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy, 

na základě plné moci čj.: UKRUK/5570/2016 ze dne 25. 5. 2016 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

Korespondenční adresa: 1. lékařská fakulta UK, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 

(dále jen „Příjemce“) 

 

a 

 

Fakultní nemocnice Brno 

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. 

Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského 

rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna 

se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00, Brno 

zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem 

IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705 

bankovní spojení: 

Česká národní banka, č. ú.:  xxxxxxxxxxxxxxx (investiční dotace z EU) 

Česká národní banka, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx (neinvestiční dotace) 

(dále jen „Partner“) 

 

a 

 

Masarykova univerzita 

Veřejná vysoká škola  - režim existence dle zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o 

změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů 

se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 

zastoupená Doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem 

IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 
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bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Partner“) 

 

a 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Veřejná vysoká škola  - režim existence dle zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o 

změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů 

se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

zastoupená prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem 
IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592 

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Partner“) 

 

(dále všichni společně jako „Smluvní strany“) 

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

 

 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. 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. Jedná se o úpravu právního postavení 

zejména ve vztahu k přípravě a realizaci Projektu a jeho financování, v oblasti práv 

k duševnímu vlastnictví, jeho ochraně a komercializaci. K dosažení společného cíle se 

Smluvní strany zavazují řádně spolupracovat na přípravě a realizaci Projektu v rozsahu 

stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace, předcházet rizikům vyplývajícím 

z realizace projektu a usilovat o jejich minimalizaci. 

2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří 

společně realizují Projekt „Národní centrum lékařské genomiky - modernizace 

infrastruktury a výzkum genetické variability populace“, reg. č. 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 

Vzdělávání (dále jen „Projekt“). Příjemce se na realizaci Projektu podílí prostřednictvím 

těchto svých součástí jakožto realizačních pracovišť: 

 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 – koordinátor projektu 

- bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

- bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

 Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň 

- bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 

3. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí principy partnerství, které jsou 

vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel 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 
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právním aktu o poskytnutí podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu o 

poskytnutí podpory, nebo ve výzvě. 

4. Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle pravidel 

uvedených v této Smlouvě, právním aktu o poskytnutí podpory z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Pravidlech pro žadatele a Příjemce a relevantních 

Specifických pravidlech pro žadatele a Příjemce, případně jiných metodických 

pokynech vydávaných Řídicím orgánem (MŠMT). 

5. Partnerství založené touto smlouvou spočívá v závazku Příjemce a Partnerů: 

a) spolupracovat na přípravných pracích v rámci předprojektové a projektové přípravy a 

následné realizaci Projektu, 

b) spolupracovat při zajištění a udržitelnosti výsledků a výstupů Projektu v rozsahu 

stanoveném touto Smlouvou, 

c) spolupracovat při zajištění a účinné ochraně práv duševního vlastnictví, která vzniknou 

v souvislosti s realizací Projektu, 

d) pokračovat ve spolupráci po datu ukončení realizace Projektu v zájmu naplnění 

projektových indikátorů v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

touto Smlouvou. 

6. Příjemce a Partneři se tímto zavazují vyvinout veškeré nezbytné úsilí a poskytnout si 

navzájem veškerou potřebnou součinnost, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy a 

byly vytvořeny příznivé podmínky pro plnění povinností a užívání práv vyplývajících 

z této Smlouvy jednotlivým smluvním stranám. Každá ze smluvních stran je povinna 

se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této 

Smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které 

je nebo by mohlo být v rozporu s účelem této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

vzájemně se neprodleně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 

Smlouvy. 

 

 

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 zejména tyto činnosti: 

a. Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí podpory Projektu v 

rámci OP VVV. Bude provádět řízení Projektu. Současně se zavazuje plnit funkci 

koordinátora Projektu,  

b. zpracovávat návrh Projektu, koordinace a financování projektové přípravy související 

s podáním žádosti, 

c. zajišťovat kontakt mezi jednotlivými Partnery, svolávat a řídit jejich společná jednání, 

d. informovat Partnery o případných změnách Projektu, 

e. průběžné vyhodnocovat aktivity Projektu 

f. řádně realizovat Projekt podle schválených parametrů a indikátorů, včetně 

odpovídajícího rozložení výdajů Projektu v čase, 
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g. zpracovávat zprávy o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

h. vyhodnocovat připomínky a hodnocení výstupů z Projektu, 

i. dodržovat povinnosti v oblasti publicity dle příslušných pravidel pro publicitu v rámci 

OP VVV, 

j. archivovat dokumenty související s Projektem. 

2. Partneři budou provádět tyto činnosti: 

a. připomínkovat a hodnotit výstupy z Projektu, 

b. účastnit se jednání, která byla Příjemcem svolána za účelem kontroly, sledování a 

hodnocení Partnerství založeného touto Smlouvou, 

c. v pravidelných termínech provádět hodnocení výsledků realizace Projektu, 

d. vyúčtovat vynaložené prostředky, 

e. v dohodnutých termínech předávat Příjemci zpracované podkladové materiály, za 

které odpovídají, nebo které jim je uloženo vypracovat Příjemcem jako koordinátorem 

Projektu, 

f. plnit všechny další úkoly směřující k naplnění účelu této Smlouvy. 

3. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 

Příjemce a Partnerů. 

5. Partneři mají právo na veškeré informace týkající se Projektu a dosažených výsledků 

Projektu.  

6. Partneři se dále zavazují: 

a. mít zřízený svůj bankovní účet specifikovaný v právním aktu o poskytnutí podpory. 

Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné působit v České 

republice a musí být veden výhradně v měně CZK. 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; 

b. 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; 

c. vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu; 

d. do výdajů projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

výdajů stanovená v právním aktu o poskytnutí podpory; 

e. 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; 

f. během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování monitorovacích zpráv 

a indikátorů projektu dle Přílohy č. 1. 
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g. na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 

informace související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato 

lhůta musí být dostatečná pro vyřízení žádosti; 

h. řádně uchovávat 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; 

i. po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu, v případě, že je u Projektu 

vyžadována, 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; 

j. 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; 

k. při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci projektu v souladu s 

pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a Příjemce; 

l. 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, příp. průběžné zprávy o udržitelnosti 

projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel pro žadatele a 

Příjemce; 

m. 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 

MŠMT, orgány finanční správy, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, 

Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby 

oprávněné k výkonu kontroly; 

n. 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; 

o. neprodleně informovat Příjemce o každé okolnosti, která by mohla podstatně ovlivnit 

realizaci projektu, o každé okolnosti, která by mohla ovlivnit účast Smluvní strany na 

Partnerství založeném touto Smlouvou. 

 

7. Partneři nejsou oprávněni žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat z 

jiných prostředků rozpočtové kapitoly MŠMT, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, 
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státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných 

veřejných zdrojů.  

8. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají charakter 

poskytování podpory malého rozsahu („de minimis“) nebo veřejné podpory podle 

blokových výjimek postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto podporu 

čerpaly jen subjekty, které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné podklady příjemci k 

vedení přehledné evidence poskytnutých podpor. 

9. 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. 

 

 

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 žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.  

      Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů činí:  

      a) Příjemce:     35 181 146,74,- Kč 

           z toho pro 1. lékařskou fakultu  24 320 339,00,- Kč 

                      pro 2. lékařskou fakultu  5 117 059,20,- Kč 

                      pro Lékařskou fakultu v Plzni  5 743 748,54,- Kč 

      b) Partner s finančním příspěvkem: 

 Univerzita Palackého v Olomouci  11 089 188, 00,- Kč 

 Masarykova Univerzita     9 661 149, 20,- Kč  

 Fakultní nemocnice Brno     1 799 954, 00,- Kč   

3. 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 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. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé 

Partnery a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 3 této Smlouvy. 
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Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerům takto:  

       Příjemce poskytne první zálohu takto:  

a) Příjemce:      8 795 286,69,- Kč 

            z toho pro 1. lékařskou fakultu ve výši max. 6 080 084,75,- Kč 

                       pro 2. lékařskou fakultu ve výši max.  1 279 264,80,- Kč 

                      pro Lékařskou fakultu v Plzni ve výši max. 1 435 937,14,- Kč 

b) Partneři: 

Partnerovi Univerzita Palackého v Olomouci ve výši max.  2 772 297,-Kč.       

Partnerovi Masarykova Univerzita ve výši max.   2 415 287,-Kč.       

Partnerovi Fakultní nemocnice Brno ve výši max.   449 988,-Kč.   

Tato částka se může lišit v případě, že poskytovatelem zaslaná záloha bude odlišná od 

finančního plánu.     

Každý Partner je povinen využívat k úhradě způsobilých výdajů (včetně plateb 

dodavatelům) zálohu poskytnutou Příjemcem. Partner je povinen tuto 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 30 dnů od připsání první 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 čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. 

 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1. 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 MŠMT, je Příjemce. 

2. Příjemce je povinen Partnerům uhradit škodu, která partnerovi vznikla v důsledku porušení 

povinností Příjemce, vyplývajících z této smlouvy. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera. 
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Článek VI 

A. 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. Partner je povinen Příjemci oznámit do 1. 4. 2017 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 finan-

covala (uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, 

dojde-li k situaci dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

 

B. PRÁVA K VÝSLEDKŮM REALIZACE PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ 

 

1. 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). 

2. 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. 

3. 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 podílely.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny užívat výsledky výzkumu dosažené při realizaci projektu 

pro svou vlastní potřebu vzdělávání. Publikovat výsledky výzkumu dosažené společně 

s jinou či jinými Smluvními stranami může pouze se souhlasem všech na výsledku se 

podílejících Smluvních stran. O výnosy z publikace či jiného užití výsledku se Smluvní 

strany dělí podle podílu své účasti na společném výsledku.  

5. Smluvní strany, samostatně i ve spolupráci, budou i v průběhu realizace projektu, při 

zachování nezbytné míry důvěrnosti, vyvíjet nezbytnou činnost týkající se dalšího využití 

předmětů práv duševního vlastnictví třetími stranami. Na nákladech a výnosech spojených 

s případným licencováním a ostatními formami ochrany (např. patentem nebo užitným 

vzorem) a zhodnocování předmětů práv duševního vlastnictví se budou Smluvní strany 

podílet v poměrech odpovídajících jejich podílu na předmětech práv duševního vlastnictví. 
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Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato doba končí uplynutím doby udržitelnosti 

projektu stanovené v souladu s pravidly OP VVV. Na základě dohody smluvních stran 

může dojít k prodloužení doby, na kterou se tato smlouva uzavírá. 

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 návrh Příjemce Projektu vyloučen Poskytovatelem (Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy) z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen se 

s ostatními účastníky Smlouvy písemně 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.  

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. 

 

 

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

U změny uvedené v čl. VII., odst. 3 se písemným dodatkem rozumí písemná dohoda podle 

čl. VII, odst. 3. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

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. Tato smlouva podléhá registraci podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění. Příjemce zajistí uveřejnění smlouvy podle uvedeného zákona. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v 8 vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží 5 vyhotovení a 

každý z Partnerů obdrží po jednom vyhotovení.  

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 – 4.  

1. Monitorovací indikátory 

2. Projektová žádost 

3. Rozpočet projektu před vydáním právního aktu 

4. Kopie plné moci čj.: UKRUK/5570/2016 ze dne 25. 5. 2016 
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7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou. Na řešení těchto 

sporů se dohodnou oprávněné osoby smluvních stran, případně osoby jimi pověřené. 

Pokud se strany na řešení případného sporu Smluvní strany nedohodnou, předloží věc 

k rozhodnutí soudu. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Oprávnění zástupci smluvních stran připojují k této smlouvě své podpisy na samostatných 

listech (stranách) takto: 

strana 11 Univerzita Karlova 

strana 12 Fakultní nemocnice Brno  

strana 13 Masarykova Univerzita 

strana 14 Univerzita Palackého v Olomouci 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Projekt „Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum 

genetické variability populace“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 

 

 

 

 

 

Za příjemce (Univerzita Karlova): 

V Praze dne……….. 

 

  

  

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

na základě plné moci čj.: UKRUK/5570/2016 ze dne 25. 5. 2016 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Projekt „Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum 

genetické variability populace“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 

 

 

 

 

 

Za partnera (Fakultní nemocnice Brno): 

V Brně dne…………… 

 

 

               -------------------------------------------------------- 

MUDr. Roman Kraus, MBA 

ředitel 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Projekt „Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum 

genetické variability populace“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 

 

 

 

 

 

 

Za partnera (Masarykova Univerzita): 

V Brně dne…………… 

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

rektor 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

 

Projekt „Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum 

genetické variability populace“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 

 

 

 

 

 

 

Za partnera (Univerzita Palackého v Olomouci): 

V Olomouci dne…………… 

 

 

 

 

 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,  

rektor 

 

 


