
Smlouva o spolupráci 
při řešení projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace  

„Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí“ 
(akronym CzechGeo/EPOS), identifikační kód LM2015079, v rámci aktivity Podpora 

projektů velkých infrastruktur pro VaVaI 
a o poskytnutí částí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 

 
Dodatek č. 1 

 
Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1 k předmětné Smlouvě o spolupráci: 
 

I. 
 

Ředitelem Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. byl s účinností od 1.5.2017 jmenován RNDr. 
Aleš Špičák, CSc. 
Ředitelem Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. byl s účinností od 1.6.2017 jmenován Ing. Josef 
Foldyna, CSc. 
Článek I. je po této změně následující: 
 

Smluvní strany 
 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: Boční II/1401a, 141 31 Praha 4 
IČ: 67985530 
Zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc, ředitelem GFÚ AV ČR, v.v.i. 
Bankovní spojení:   
dále jen příjemce nebo GFÚ na straně jedné 
 
a 
 
Česká geologická služba 
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 
IČ: 00025798 
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem ČGS 
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 1 nebo ČGS 
 
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
Adresa: Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
IČ: 00216224 
Zastoupená: doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem MU  
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 2 nebo MU 
 
Univerzita Karlova  
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
Součást: Matematicko-fyzikální fakulta 
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
IČ: 00216208 



Zastoupená: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem MFF UK  
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 3 nebo UK 
 
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba 
IČ: 68145535 
Zastoupený: ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem ÚGN AV ČR, v.v.i. 
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 4 nebo ÚGN 
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 
IČ: 67985891 
Zastoupený: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem ÚSMH AV ČR, v.v.i. 
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 5 nebo ÚSMH  
 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 
Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby 
IČ: 00025615 
Zastoupený: Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem VÚGTK, v.v.i.  
Bankovní spojení:  
dále jen spolupříjemce 6 nebo VÚGTK 
 
společně dále též spolupříjemce 
na straně druhé 
 

II. 
Článek IV odstavec 2) se mění následovně: 
 
2) Podle Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace ze dne 12.2.2016, č.j.: MSMT-1000/2016, je rozpis dotace 
příjemci a spolupříjemcům na rok 2017 (v tis. Kč) následující:  
příjemce/ 
spolupříjemce 

osobní 
náklady 

členské 
poplatky 

provozní 
náklady 

CELKEM 

GFÚ 2 797 720 2 422 5 939 
ČGS 2 050 220 2 083 4 353 
MU 907 25 349 1 281 
UK 1 086  584 1 670 
ÚGN 261  62 323 
ÚSMH 2 484 50 2 087 4 621 
VÚGTK 2 012  3 227 5 239 
CELKEM 11 597 1 015 10 814 23 426 
 

III. 
Pro úplnost strany dodávají, že právní vztah mezi nimi se řídí občanským zákoníkem. Ostatní 
ujednání smlouvy se nemění. 



Za příjemce – GFÚ 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 

Za spolupříjemce 1 – ČGS 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 

Za spolupříjemce 2 – MU 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 

Za spolupříjemce 3 – UK 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 

Za spolupříjemce 4 – ÚGN 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 

Za spolupříjemce 5 – ÚSMH 

datum: ……………………. ………………………………………………………… 
podpis statutárního orgánu a razítko 



Za spolupříjemce 6 – VÚGTK 
 
 
 
datum: …………………….  ………………………………………………………… 
      podpis statutárního orgánu a razítko 



Smlouva o spolupráci 
při řešení projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 

„Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí" 
(akronym CzechGeo/EPOS), identifikační kód LM2015079, v rámci aktivity Podpora 

projektů velkých infrastruktur pro Va Val 
a o poskytnutí částí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu 

I. 
Smluvní strany 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: Boční II/1401a, 141 31 Praha4 
IČ:67985530 
Zastoupený: RNDr. Pavlem Hejdou, CSc, ředitelem GFÚ A V č 

Bankovní spojení: ---· 
dále jen příjemce nebo GFU na straně jedné 

a 

Česká geologická služba 
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21Praha1 
IČ: 00025798 
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D„ ředitelem ČGS 
Bankovní spojení:_„ ____ _ 

dále jen spolupříjemce 1 nebo CGS 

Masar~kova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Sídlo: Zeroténovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
Adresa: Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
IČ: 00216224 
Zastoupená: doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D„ rektorem MU 
Bankovní spojení:--~-· 
dále jen spolupříjemce 2 nebo MU 

Univerzita Karlova v Praze, 
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
Součást: Matematicko-fyzikální fakulta 
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
IČ: 00216208 
Zastoupená: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc„ děkanem MFF UK 

Bankovní spojení: - ·-
dále jen spolupříjemce 3 nebo UK 

Ústav geoniky A V ČR, v.v.i. 
Sídlo: Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba 
IČ: 68145535 
Zastoupený: prof. RNDr. Radimem Blahetou, CSc„ ředitelem ÚGN AV ČR, v.v.i. 
Bankovní spojení: -- I 
dále jen spolupříjemce 4 nebo UGN 



Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 
IČ:67985891 
Zastoupený: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem ÚSMH AV ČR, v.v.i. 
Bankovní spojení: ______ _ 

dále jen spolupříjemce 5 nebo USMH 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 
Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby 
IČ: 00025615 
Zastoupený: Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem VÚGTK, v.v.i. 

Bankovní spojení: --·-·„ 
dále jen spolupříjemce 6 nebo VUGTK 

společně dále též spolupříjemce 
na straně druhé 

uzavírají na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky (dále jen poskytovatel) č.j.: MSMT-1000/2016 tuto Smlouvu o spolupráci při 
řešení projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace a o poskytnutí části 
účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu. 

II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci částí níže specifikovaného 
projektu: 
Název projektu: Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních 
polí (dále jen Projekt) 
Akronym: CzechGeo/EPOS 
Identifikační kód Projektu: LM2015079 
Rok zahájení a ukončení Projektu: 2016- 2019 

Odpovědný řešitel Projektu: --lm·-) 
Odpovědný spoluřešitel za ČGS: 
Odpovědný spoluřešitel za MU: 
Odpovědný spoluřešitel za UK: 
Odpovědný spoluřešitel za ÚGN: 
Odpovědný spoluřešitel za ÚSMH: 
Odpovědný spoluřešitel za VÚGTK: 

dále též jen spoluřešitelé 

Kopie Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. : MSMT-
100012016 (dále jen Rozhodnutí) včetně Přílohy č. 1 Popis projektu CzechGeo/EPOS a 
Přílohy č. 2 Detailní rozpočet projektu a uznané náklady Projektu jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 



III. 
Řešení Projektu 

.1) Předmět řešení Projektu, jeho cíle, předpokládané výsledky Projektu a způsob jejich 
dosažení a ověření jsou uvedeny v Příloze č. 1 Rozhodnutí. 

2) Spolupříjemce je povinen realizovat příslušnou část Projektu v souladu s touto smlouvou, 
podmínkami v ní stanovenými, a plnit veškeré povinnosti z ní vyplývající. Řešení 
příslušné části Projektu je spolupříjemce povinen dokončit do 12/2019. 

3) Smlouva nabývá právní moci dnem podpisu všech účastníků. 

4) Pro operativní řízení Projektu se zřizuje Rada Projektu (dále jen Rada). Jejími členy jsou 
odpovědný řešitel a spoluřešitelé l až 6. Předsedou Rady je odpovědný řešitel Projektu. 

IV. 
Výše účelové podpory z veřejných prostředků včetně termínů a způsobu jejího 

poskytnutí spolupříjemcům 

1) Poskytovatel poskytne příjemci účelovou podporu formou dotace na podporu Projektu 
(dále jen „dotace). Výše jednotlivých částí dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení 
Projektu, je stanovena v Příloze č . 2 rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory. V případě, 

že dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke krácení účelových výdajů, bude 
i výše této účelové podpory zkrácena o patřičný podíl. 

2) Rozpis dotace příjemci a spolupříjemcům na rok 2016 (v tis. Kč): 

příjemce/ osobní členské provozní CELKEM 
spolupříjemce náklady poplatky náklady 
GFU 2 797 720 2422 5 939 
CGS 2 050 220 2 083 4 353 
MU 907 25 349 1 281 
UK I 086 584 I 670 
UGN 261 62 323 
ÚSMH 2 484 50 2 087 4 621 
VUGTK 2 012 3 227 5 239 
CELKEM 11597 1015 10 814 23 426 

3) V případě, že dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke krácení dotace 
Projektu, bude i výše této účelové podpory zkrácena všem spolupříjemcům o patřičný 
podíl. Výše účelové dotace pro jednotlivé spolupříjemce bude každoročně upřesněna 
formou dodatku této smlouvy. 

4) Příjemce převede prostředky spolupříjemci na jeho účet do 20 dnů od okamžiku, kdy 
obdrží na svůj účet dotaci od poskytovatele. 

5) Spolupříjemce je povinen užít poskytovatelem mu poskytnuté prostředky dotace výlučně 
k úhradě uznaných nákladů Projektu a v souladu s jejich časovým určením. 

6) Jednotlivé části dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu převede příjemce 
spolupříjemci pouze za podmínky, že spolupříjemce řádně plnil všechny své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. · 



v. 
Uznané náklady Projektu 

1) Uznané náklady Projektu jsou shodné s dotací uvedenou v článku IV výše. 

2) Uznanými náklady Projektu se rozumí takové způsobilé náklady, které poskytovatel 
schválí jako náklady nutné k realizaci Projektu, které budou vynaloženy během jeho 
řešení, budou zdůvodněné a prokazatelné. 

3) Do uznaných nákladů Projektu lze zahrnout pouze položky uvedené v§ 2 odst. 2 písm. 1) 
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Do uznaných nákladů 
nelze zahrnout především zisk, daň z přidané hodnoty (pokud by byl příjemce plátcem 
daně z přidané hodnoty a uplatňoval odpočet této daně nebo jeho poměrnou část), odpisy 
(kromě nákladú na odpisy majetku odpovídají délce trvání Projektu, tyto odpisy musí být 
vypočteny pomocí správných účetních postupů), náklady na marketing, prodej a distribuci 
výrobků, úroky z dluhů a další povinnosti nesouvisející s řešením Projektu. 

4) Výše uznaných nákladů a s tím související výše dotace na řešení Projektu mohou být 
každoročně poskytovatelem na základě žádosti příjemce změněny až o 1 O %, a to až do 
výše stanovené obecně závaznými právními předpisy; při stanovení změny výše dotace se 
vychází z výše dotace přiznané ke dni zahájení řešení Projektu. Změna výše dotace musí 
být podložena změnovým rozhodnutím a musí splňovat podmínky stanovené zákonem o 
podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Pokud k takové změně dojde, přihlédne příjemce při 

stanovení podpory jednotlivým spolupříjemcům k výsledkům jejich činnosti. Příjemce 
vždy projedná změny rozpočtu s Radou. 

5) Změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů lze v průběhu roku provést pouze se souhlasem 
poskytovatele na základě žádosti příjemce, a to do výše 20 % ročních uznaných nákladů. 
Spolupříjemce podá žádost o změnu v dílčí skladbě své části uznaných nákladů příjemci . 
Příjemce si může vyžádat stanovisko Rady. 

6) Spolupříjemce sdělí příjemci bez prodlevy skutečnou výši členských poplatků do 
mezinárodních organizací. 

7) Spolupříjemce je povinen vést v souladu se zákonem č . 56311991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, oddělenou evidenci o všech vynaložených výdajích nebo 
nákladech Projektu a v jejím rámci sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté 
podpory na řešení Projektu. Na základě této evidence bude poskytovatelem podpory i 
místně příslušnými finančními úřady na poskytovateli nezávislými v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení prováděna kontrola. Dále je spolupříjemce povinen uchovávat 
tuto účetní evidenci po dobu pěti let po ukončení řešení Projektu. 

VI. 
Výkazy uznaných nákladů Projektu 

1) Výkazy uznaných nákladů Projektu je spolupříjemce povinen předkládat pnJemci ve 
formě a časovém termínu příjemcem stanoveném. Pokud nebude stanoveno jinak, bude 
výkaz uznaných nák ladů přiložen ke každé průběžné zprávě o řešení Projektu a 
k závěrečné zprávě o řešení Projektu, bude pokrývat stejné období jako příslušná zpráva a 
bude předložen nejpozději pět pracovních dnů před termínem odevzdání příslušné zprávy. 
Spolupříjemce bere na vědomí, že termín pro podání výroční zprávy poskytovateli je 15. 
leden následujícího roku. 



2) Spolupříjemce poskytne příjemci všechny údaje požadované poskytovatelem za účelem 
kontroly plnění povinností příjemce vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí účelové 
podpory. 

3) Podle ustanovení § 18 odst. 6 až 11 zákona č . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle ustanovení § 23 a § 
26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, mohou veřejné vysoké 
školy a veřejné výzkumné instituce převádět do fondu účelově určených prostředků 
prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, které nemohly být 
efektivně využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to do výše 5 % 
objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje v daném 
kalendářním roce. Převod do fondu musí spolupříjemce podle uvedených právních 
předpisů příjemci oznámit listinnou formou a zdůvodnit. Převedené prostředky mohou být 
použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty. 

4) Spolupříjemce je povinen jednotlivé části dotace na příslušný rok finančně vypořádat a 
nepoužité prostředky dotace vrátit příjemci tak, aby příjemce mohl dotaci vrátit do 
státního rozpočtu v souladu s platnými předpisy, především s vyhláškou č. 367/2015 o 
zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem, a to předepsaným způsobem, zveřejněným 
každoročně na webových stránkách poskytovatele. 

5) Spolupříjemce je povinen spolu se zúčtováním dotace předložit příjemci informace 
listinnou formou o tom, zda na účel, na který byla dotace poskytnuta, použil i finanční 
prostředky z jiných zdrojů, včetně ostatních veřejných prostředků, z jakých a v jaké výši, a 
to ve formě stanovené příjemcem po projednání v Radě 

VII. 
Povinnosti spolupříjemce a další ustanovení 

1) Na spolupříjemce se přiměřeně vztahují povinnosti a ustanovení článků 6 až 16 
Rozhodnutí, pokud není níže uvedeno jinak. 

2) Spolupříjemce jedná s poskytovatelem a předává mu materiály vždy prostřednictvím 
příjemce. 

3) Sp91Upříjemce je povinnen zejména 

a) v případě změn nastalých v době účinnosti Rozhodnutí, které se dotýkají právní formy 
spolupříjemce, jeho řízení, jeho schopnosti plnit závazky a dalších skutečností a údajů, 
které by mohly mít vliv na řešení Projektu, nejpozději do 7 kalendářních dnů o daných 
změnách příjemce písemně informovat; 

b) do 15. listopadu daného kalendářního roku informovat příjemce o výši přidělených 
prostředků z dotace, kterou s určitostí nedočerpá do 31. prosince daného kalendářního 
roku; 

c) každoročně vypracovat a do 5. ledna následujícího roku předat příjemci průběžnou 
dílčí zprávu o příslušné části realizace Projektu; 

d) v roce ukončení řešení Projektu navíc vypracovat a předat příjemci do 15. ledna 
následujícího roku závěrečnou dílčí zprávu o realizaci příslušné části Projektu; 

e) předat příjemci ve stanoveném termínu další zprávy s informacemi vyžadovanými 
poskytovatelem. 



4) Spolupříjemce je povinen uvádět v souvislosti s projektem (konference, semináře) a na 
všech publikacích vzniklých s využitím dat poděkování s uvedením přesného názvu 
poskytovatele, jeho loga a identifikačního kódu Projektu LM2015079 a upozornit na tuto 
povinnost uživatele dat. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu; po jednom výtisku 
obdrží každá ze smluvních stran a poskytovatel. 

2) Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku č. 51311991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 130/2002 Sb. a pravidly poskytovatele. V případě výkladu pojmů použitých v této 
smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona č . 130/2002 Sb. a po té obsah pravidel 
poskytovatele 

3) Výše účelové dotace pro jednotlivé spolupříjemce bude každoročně upřesněna formou 
dodatku této smlouvy. 

4) Pokud by poskytovatel nahradil Rozhodnutí novým rozhodnutím, vyhrazuje si příjemce 
právo upravit odpovídajícím způsobem tuto smlouvu. 

5) V ostatních případech lze tuto smlouvu měnit pouze dodatky schválenými všemi 
smluvními stranami. 

6) 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. 

Za příjemce - GFÚ 

datum: . . 11.: .':. : .. ~~.~{ ... „ 

Za spolupříjemce 1 - ČGS 

2 7 -04- 2016 datum: ....................... . 

Geofyzikálni ústav AVČR, v.v.i. 
oční 11/1401 a, 141 31Praha4-Spofilov 

lů: 67985530, Tel.: 267 103 111 
<D 

podpis statutárního orgánu a razítko 

Česká geologická služba 
ředitel 

Iaárov 3/131, 118 21 p . .......................... tétha 1 
·ánu a razítko 
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Za spolupříjemce 2 - MU 

1 9 -04- 2016 
datum: ........................ . 

Za spolupříjemce 3 - UK 

- 5 -05- 2016 

datum: ........................ . 

Za spolupříjemce 4 - ÚGN 

datum: ....... ~:.o.~'..~~~~ ...... . 

Za spolupříjemce 5 - ÚSMH 

l 7 -05- 2016 
datum: ........................ . 

Za spolupříjemce 6- VÚGTK 

2 .4 -05- 2016 
datum: ................. . . .. . .. . 

MASARYKOVA UNIVERZITA 
7.erotlnovo nám 9 r.:i 

601 77 BRNO l1!J 

Univerzita K 
Aatematick"-~~?kv~ v Praze 

..,-,,"' a/nf fak " -
121 16 p d~k8nát Urwr 
. 00"1 raha 2, Ke Karl 

. · ... '"" .620.S,·Bté: czo 0VU 3 
ítko o21e2oe 

Ústav struktur>' 
a mechaniky hornin LlV ... 

V Holešovičkách 41 
Praha 8 

podpis statutá ního orgánu a razítko 

podpis 

Výzkumný ústav geo?e~ický •. 
topo~rafický a kartograf1c~y. v.v.1. 

Ustecká 98, 250 66 Zdiby 
-1-
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