
Smlouva

o účasti na řešení grantového projektu reg. č. 15-02363S a poskytnutí části podpory ze státního
rozpočtu ČR na jeho řešení

I.
Smluvní strany

1.1. Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, CZ 
Součást: Matematicko-fyzikální fakulta 
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. RND. Janem Kratochvílem, CSc,, děkanem MFF UK 
Bankovní spojeni: Komerční banka, Praha 1 
č. účtu: 38330-021/0100 
dále jen Příjemce na straně jedné

a

1.2. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Sídlo: V Holešovlčkách 94/41. 182 09, Praha 8 
IČ: 67985891
DIČ: CZ67985891
Zastoupený/á: RNDr. Josefem Šternberkem, CSc.
Řešitelské pracoviště: Oddělení seismotektoniky 
Právní forma: v.v.i.
Bankovní spojení: Komerční banka č.účtu: 35-3606170227/0100
dále jen Další účastník na straně druhé

uzavírají na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Grantovou agenturou České 
republiky (dále jen poskytovatel) tuto smlouvu o účasti na řešení grantového projektu a poskytnuti části 
podpory ze státního rozpočtu ČR na jeho řešení

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je stanoveni práv a povinnosti smluvních stran a podmínek pro realizaci části 
níže specifikovaného grantového projektu (dále jen „Projekt“),

Název grantového projektu: Gradiometrie v seismickém monitorováni
Registrační číslo grantového projektu: 15-02363S
Datum zahájení řešení projektu: 1.1. 2015
Datum ukončení řešení projektu: 31.12. 2017
Řešitel projektu: RNDr. Johana Brokešová CSc.
(dále jen řešitel)
Spoluřešitel projektu: RNDr. Jiří Málek Ph.D.

Část projektu řešená spoluřešitelem: Spoluřešitel se podílí na všech činnostech v projektu.

2.2. Finanční prostředky (dále jen „grantové prostředky“) poskytuje Příjemce Dalšímu účastníku na základě 
této smlouvy výhradně za účelem jejich využití k dosažení cílů řešení části Projektu v rozsahu, členění a za 
podmínek schválených poskytovatelem. Výše poskytovaných grantových prostředků je uvedena v příloze č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 15-02363S uzavřené mezi 
poskytovatelem a Příjemcem d n e .................(dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“). Smlouva o poskytnutí
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dotace je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. Příjemce i Další účastník projektu jsou povinni 
dodržovat podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace, a dále se řídit touto Smlouvou a příslušnou 
Zadávací dokumentací vyhlášenou poskytovatelem pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Další 
účastník je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené Příjemci Smlouvou o poskytnutí dotace, 
s výjimkou těch ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na Dalšího účastníka.
2.3. Cíle Projektu, způsob řešení a předpokládané výsledky jsou uvedeny ve schváleném návrhu výše 
uvedeného grantového projektu, který je umístěn v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS na adrese 
www.qris.cz , Způsob ověřeni výsledků dosažených při řešeni předmětné části Projektu je upřesněn v ČÍ
NA této smlouvy.

III.
Poskytnutí grantových prostředků

3.1. Na řešeni věcné náplně části Projektu v prvním kalendářním roce jeho trvání budou Příjemcem 
převedeny z podpory poskytnuté poskytovatelem Dalšímu účastníku pro rok 2015 grantové prostředky 
v celkové výši a struktuře:

CELKEM 832 tisíc Kč
z toho ostatní provozní náklady: 321 tisíc Kč

náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 tisíc Kč
osobní náklady 511 tisíc Kč

Příjemce převede na základě této Smlouvy grantové prostředky Dalšímu účastníku na jeho bankovní účet 
uvedený v čl. I., odst.1.2. Příjemce grantové prostředky Dalšímu účastníkovi převede do 30 dnů po té, co mu 
bude v celkové výši poskytovatelem poukázána na jeho bankovní účet podpora z veřejných prostředků na 
daný kalendářní rok.
3.2. V každém dalším kalendářním roce řešeni grantového projektu Příjemce vystaví písemný Dodatek k této 
Smlouvě, ve kterém bude upřesněna výše poskytovaných grantových prostředků ze státního rozpočtu na 
řešení části Projektu, a to v závislosti na průběhu a výsledcích řešení Projektu a za předpokladu, že nedojde 
k vázání prostředků státního rozpočtu a že Další účastník splní řádné a včas své závazky v rozsahu 
příslušných platných obecně závazných právních předpisů a podmínek stanovených touto Smlouvou. Tyto 
dodatky se stanou po potvrzení oběma smluvními stranami nedílnou součástí této Smlouvy.
3.3. Grantové prostředky na řešení částí Projektu v dalších letech jeho trvání, určené pro Dalšího účastníka, 
budou převedeny Příjemcem Dalšímu účastníku na jeho účet na základě Dodatku k této smlouvě, a to do 30 
dnů od okamžiku, kdy Příjemce obdrží v celkové výši na svůj bankovní účet podporu z veřejných prostředků 
od poskytovatele. To vše při splnění předpokladů uvedených v bodech 4.1. a 5.1. této Smlouvy.
3.4. Grantové prostředky jsou Příjemcem Dalšímu účastníku poskytovány na úhradu skutečně vynaložených 
nákladů, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.

IV.
Použití poskytnutých Grantových prostředků a zásady hospodaření s nimi

4.1. Pro použití poskytnutých grantových prostředků ze státního rozpočtu se stanoví tyto podmínky a Další 
účastník podpisem této Smlouvy přejímá tyto povinnosti:
4.1.1. Použít grantové prostředky výhradně k úhradě uznaných nákladů Projektu přímo souvisejících 
s plněním cílů a parametrů řešené části Projektu, a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, 
Zadávací dokumentací a platnými obecně závaznými právními (zejména zákonem č.218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů).
4.1.2. V souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy o vedeni účetní evidence vést pro Projekt 
samostatnou oddělenou účetní evidenci, která musí být vedena správně, úplné, průkazně, srozumitelně, 
přehledně, způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů a takovým způsobem, aby Příjemce mohl 
kdykoliv na výzvu poskytovatele poskytnout věrohodné, aktuální a prokazatelné údaje o stavu hospodařeni 
s veškerými grantovými prostředky Projektu a tyto údaje rovněž prokázat.
4.1.3. O všech uznaných nákladech musí být v rámci shora uvedené účetní evidence vedena na 
samostatném analytickém účtu samostatná a oddělená evidence a v jejím rámci pak dále samostatná a 
oddělená evidence o výdajích a nákladech hrazených z Grantových prostředků. Evidence hospodaření s 
Grantovými prostředky tedy musl být zcela oddělena od evidence případných jakýchkoliv dalších finančních 
prostředků na řešení Projektu vynaložených (např. finančních prostředků Dalšího účastníka).
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Další povinnosti týkající se vedení účetní evidence vyplývají ze Zadávací dokumentace a platných obecně 
závazných právních předpisů.
4.1.4. Provádět pravidelnou kontrolu spoluřešitele ve věci čerpání, užití a evidence Grantových prostředků 
poskytnutých mu Příjemcem v souvislosti s řešením části Projektu a poskytnout kdykoli poskytovateli a 
Příjemci veškerou nutnou nebo poskytovatelem požadovanou součinnost při kontrole a hodnocení plnění cílů 
Projektu včetně kontroly čerpání a užíváni podpory a hospodaření s Grantovými prostředky.
4.1.5. Poskytovatel má právo provést kontrolu dle této Smlouvy, Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Zadávací 
dokumentace kdykoliv v průběhu řešení Projektu, jakož i v průběhu dvou let po jeho ukončení. Kontrola ze 
strany Poskytovatele u Příjemce nebo u Dalšího účastníka nijak nenahrazuje provedení kontroly územními 
finančními orgány dle platných obecně závazných právních předpisů.
4.1.6. Poruši-ii Dalši účastník jakoukoliv povinnost týkající se hospodaření s Grantovými prostředky nebo 
použití těchto prostředků, která vyplývá z ustanovení platných obecně závazných právních předpisů nebo této 
Smlouvy nebo Zadávací dokumentace, je Příjemce oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Tim nejsou dotčeny 
další důsledky porušeni povinnosti vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy, 
Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Zadávací dokumentace.

V. Postup při řešení Projektu

5.1. Další účastník podpisem této smlouvy přejímá tyto povinnosti:
5.1.1 Začít řešit sjednanou část Projektu ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne účinností této Smlouvy, v 
případě rozpočtového provizoria ve thůté a postupem podle zákona Č, 218/2000 Sb., a pokračovat v řešení 
části Projektu až do data ukončení řešení Projektu uvedeného v ustanoveni čl. I, odst 2.1. této Smlouvy 
nebo do ukončeni účinnosti této Smlouvy, nastane-lí dříve, a to způsobem vyplývajícím z této Smlouvy, 
zejména z jejích příloh, Zadávací dokumentace a obecné závazných právních předpisů.
5.1.2 Postupovat při řešení části Projektu s odbornou péčí, s využitím všech odborných znalostí Dalšího 
účastníka a spoluřešitele.
5.1.3. Využívat při řešení části Projektu hmotný a nehmotný majetek, který pro řešení části Projektu z 
Grantových prostředků pořídil, a to v rozsahu a způsobem vyplývajícím z této Smlouvy, Smlouvy o poskytnutí 
dotace, schváleného návrhu Projektu a Zadávací dokumentace.
5.1.4. Předložit Příjemci nejpozdéji do 15. prosince podklady pro dílčí zprávu o realizaci části Projektu 
v průběhu daného roku a nejpozději do 5. ledna výpis z oddělené evidence ve smyslu čl. 4.1.2 této smlouvy. 
Po ukončení řešení části Projektu předložit Příjemci závěrečnou zprávu o výsledcích dosažených při řešení 
části Projektu do 10. ledna následujícího roku. Zprávy musí obsahovat výlučně pravdivé, úplné a nezkreslené 
údaje. Součástí jak dílčích zpráv, tak zprávy závěrečné musí být podrobné vyúčtování hospodaření s 
poskytnutými grantovými prostředky (výpis z oddělené evidence ve smyslu čl. 4.1.2 této smlouvy). Současné 
je další účastník povinen vrátit příjemci do 5. ledna následujícího roku grantové prostředky, které nebyly 
Dalším účastníkem dočerpány do konce kalendářního roku stím, že vrácené finanční prostředky budou 
Příjemci avizovány předem a ten je povinen je do 15. ledna vrátit poskytovateli. V případě, že vznikne 
povinnost vrácení grantových prostředků z jiných důvodů, než na podkladě finančního vypořádání, je Další 
účastník povinen neprodleně písemně požádat Příjemce o sdělení podmínek a způsobu vypořádání těchto 
prostředků.
5.1.5. Informovat Příjemce o všech změnách, které jsou podstatné pro splnění podmínek, za jakých byla 
Příjemci a následně Dalšímu účastníkovi přiznána podpora, a to nejpozději do 7 dnů, co se o jejich vzniku 
dozvěděl.
5.1.6. Vrátit Příjemci veškeré poskytnuté grantové prostředky včetně majetkového prospěchu získaného 
v souvislosti s jejich použitím a to do 30tí dnů ode dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit Příjemci ve smyslu 
předchozího odstavce, že nastaly skutečnosti, na jejichž základě Dalši účastník nebude moci nadále plnit své 
povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy,

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto Smlouvou na třeti osobu. 
Příjemce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy stejnou formou, za stejných podmínek, se stejnými důsledky 
a ze stejných důvodů, ze kterých je od Smlouvy o poskytnutí dotace oprávněn odstoupit poskytovatel.
6.2. Právní poměry výslovné neupravené touto Smlouvou se přiměřené řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 130/2002 Sb., ustanoveními Zadávací dokumentace, Smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu této 
smlouvy a je v plném rozsahu pro Dalšího účastníka závazná, s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty 
vyplývá, že se nemohou vztahovat na Dalšího účastníka. Na Dalšího účastníka se zejména, nikoliv však
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výlučně, vztahuji ustanovení týkající se provádění kontroly řešení Projektu, sankcí, odstoupení od smlouvy a 
práv k výsledkům Projektu.
6.3. Smlouvu je možné měnit, pokud není dále uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky potvrzenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musí být jako takové 
označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu Smlouvy a po potvrzení smluvními stranami se stávají 
nedílnou součástí Smlouvy. Rozhodne-li však poskytovatel o změně ve financování grantového projektu, 
sdělí Příjemce toto rozhodnutí Dalšímu účastníku í písemně. Takovéto sdělení se pak bez dalšího stává další 
přílohou této smlouvy a je pro Dalšího účastníka závazné. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v ní 
označené nebo citované Jakékoliv spory mezi stranami této Smlouvy vzniklé na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní budou řešeny, nedojde-li mezi stranami k dohodě, příslušným soudem České republiky. K 
rozhodování takovýchto sporů je, dle výslovné dohody stran, místně příslušný soud, v jehož obvodu se 
nachází sídlo Příjemce, věcná příslušnost soudu se řídí dle příslušných ustanovení obecné závazných 
právních předpisů České republiky.
6.4-. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři jsou určeny pro Příjemce 
(z toho jeden stejnopis zašle Příjemce GA ČR, jeden předá řešiteli), dva pro Dalšího účastníka, který se 
zavazuje jeden stejnopis předat spoluřešiteli.
6.6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou poskytovatelem k řešení Projektu, Ty 
závazky Dalšího účastníka, které mají podle své povahy trvalý charakter, zůstávají v platnosti i po uplynutí 
doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.
6.7. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým 
obsahem této smlouvy a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad 
je přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojují. Smluvní strany dále potvrzují, že tato Smlouva je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle, byla sjednána určitě a srozumitelné, nikoliv v tísni a/nebo za 
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č.1: Smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu reg. č.
^.'.*.4  uzavřená mezi poskytovatelem ( GA ČR) a Příjemcem ( UK, součást MFF) - kopie

Za Příjemce:  /...../.................................... datum:............ .“?....
jméno a podpis

Razítko:

-  ' fRešitel:   datum:..:...'........................
podpis

v  n  t  « ¿ V .  l  ¿OtsZa Dalšího účastníka:................,. - -    datum:.........
jméno a podpis

Razítko

Spoluřešitel:   datum:..............................
podpis
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 15-02363S panelu Č.P210

Rozpis Grantových prostředků pro první rok řešení Projektu

Na první rok řešení Projektu budou Poskytovatelem Příjemci poskytnuty Grantové prostředky v následující výši:
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze IČO: 00216208

Řešitel: RNDr. Johana Brokešová CSc. Rodné číslo: 1
Ostatní provozní náklady: 660 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč
Osobní náklady: 969 000 Kč

Celkem náklady: 1 629 000 Kč
Z této částky převede Příjemce dalším účastníkům, pokud nejsou organizační složkou státu, níže uvedenou část Grantových 
prostředků. Dalším účastníkům - organizačním složkám státu, poukáže GA ČR finanční prostředky rozpočtovým opatřením a 
částka převedená Příjemci bude snížena o tuto část._______________________________________________________________
Spolupřijemce: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.l. IČO: 67985891

Spoluřešitel: RNDr. Jiří Málek Ph.D. Rodné číslo:
Ostatní provozní náklady: 321 000 Kč

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: 0 Kč

Osobní náklady: 511000 Kč

Celkem náklady: 832 000 Kč
Konec Přílohy č. 1
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