Dohoda partnerů o ukončení spolupráce partnera
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
v rámci projektu OP VVV ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Smluvní strany
Masarykova univerzita se sídlem: Žerotínovo nám.617/ 9, 601 77 Brno
zastoupená: doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D.
IČ: 00216224, bankovní spojení:

(dále jen „Příjemce“ nebo „MU“)

a
Biologické centrum AV ČR, v.v.i. se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Zastoupené: prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, 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. Janou Pěknicovou, CSc.
IČ: 86652036
Bankovní spojení:

(dále jen „Partner“ nebo „BTU“)

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: Ing. Jiřím Haškem, CSc.
IČ: 61388971
Bankovní spojení:

(dále jen „Partner“)

a
1

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
zastoupená: prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc.
IČ: 60461373
Bankovní spojení

(dále jen „Partner“ nebo „VŠCHT“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu partnerů o ukončení spolupráce partnera
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, v souladu s článkem 8.3 Smlouvy o partnerství.
I.
Předmět dohody
Příjemce a všichni výše uvedení partneři Konsorcia souhlasí s vystoupením partnera VŠCHT z konsorcia
na vlastní žádost.
K odstoupení partnera z Konsorcia a převzetí závazků může dojít nejdříve ke dni 28. 2. 2018 a současně
nejdříve ke dni schválení podstatné změny projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a vydání dodatku k Rozhodnutí. Pokud bude dodatek k Rozhodnutí
vydán později, potom nabyde tato dohoda partnerů účinnosti k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl
dodatek k Rozhodnutí vydán.
II.
Převzetí závazků odstupujícího partnera
Partner Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení části
projektu s názvem „KA2 Strukturně-funkční vztahy v nukleových kyselinách“ včetně naplnění všech
souvisejících monitorovacích indikátorů. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. přebírá rovněž související
rozpočet, původně alokovaný pro VŠCHT (resp. jeho nevyčerpanou část) a bude odpovědný za plnění
finančního plánu, a to vše ode dne kdy vystoupení VŠCHT z konsorcia nabyde účinnosti.
III.
Závazky odstupujícího partnera konsorcia
VŠCHT jako odstupující partner má povinnost řádně vyúčtovat veškeré prostředky vyčerpané za dobu
svého působení v projektu. Rovněž se zavazuje zpracovat Zprávu o realizaci (dále také jen „ZoR“)
a Žádost o platbu (dále také jen „ŽoP“), které budou následovat po jeho odstoupení, a poskytnout
součinnost při zpracování Závěrečné zprávy o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu.
VŠCHT je povinna vrátit nevyčerpané prostředky na účet koordinátora projektu do 10 pracovních dnů
po schválení poslední ZoR a ŽoP (ZoR a ŽoP následující po posledním období, kdy VŠCHT bylo součástí
projektu). Vyčerpanými prostředky se rozumí přímé náklady zahrnuté do žádostí o platbu
a odsouhlasené ze strany MŠMT, a dále 8,75 % nepřímých nákladů, které byly poskytnuty formou
zálohy. Koordinátor následně převede do 10 pracovních dnů (nebo s další zálohovou platbou)
nevyčerpané prostředky na účet přebírajícího partnera (BTÚ).
VŠCHT se zavazuje předat veškeré výstupy a dosavadní výsledky vzniklé v průběhu řešení projektu BTU
do 30 dnů od nabytí účinnosti této Dohody partnerů o ukončení spolupráce partnera.
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IV.
Vyúčtování nepřímých nákladů a zálohová platba
Vyúčtování nepřímých nákladů pro VŠCHT nad rámec poskytnuté zálohy ve výši 8,75 % k přímým
nákladům, bude provedeno po ukončení projektu, tedy ve chvíli, kdy budou známy veškeré informace
nezbytné pro toto vyúčtování. Vyúčtování proběhne ve stejnou chvíli, jako závěrečné vyúčtování
nepřímých nákladů s ostatními partnery projektu v souladu s platnou partnerskou smlouvou. Oproti
principu v partnerské smlouvě nebude k vyúčtování docházet průběžně (po 3., 6. a 7. monitorovacím
období).
Nepřímé náklady pro BTU budou i nadále kalkulovány procentem nepřímých nákladů, které BTU
deklarovalo v projektové žádosti a které uplatňuje při realizaci projektu.
Zálohová platba na monitorovací období MO3, která bude distribuována po schválení ZoR1, původně
alokovaná pro VŠCHT, již bude zaslána na účet BTU jako záloha na náklady tohoto období. Pokud by
došlo k výraznému prodlení při vyřizování podstatné změny ze strany poskytovatele, bude postup
ohledně zálohové platby stanoven na základě dohody mezi MU, BTU a VŠCHT.
V.
Závěrečná ustanovení
Po schválení podstatné změny a vydání dodatku k Rozhodnutí ze strany poskytovatele provede
příjemce aktualizování rozpočtu projektu formou nepodstatné změny a aktualizaci finančního plánu
projektu a příslušných příloh projektu. Tyto změny budou následně formou Dodatku č. 2 zapracovány
do Smlouvy o partnerství a jejích příloh.
Smluvní strany se zavazují, že ukončením spolupráce s partnerem VŠCHT nedojde k ohrožení splnění
účelu projektu a nevznikne tím újma ostatním účastníkům projektu ani třetím stranám.
Odstupující partner VŠCHT se zavazuje i po ukončení své účasti v projektu poskytnout veškerou
nezbytnou součinnost při případných kontrolách ze strany poskytovatele a dalších kontrolních orgánů
a to za období, kdy byl partnerem projektu.
Odstupující partner VŠCHT je rovněž odpovědný za veškeré případné finanční škody, které mohl
způsobit svým jednáním či opomenutím v průběhu realizace projektu a to i po svém odstoupení
z projektu.
Tato dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve
k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl dodatek k Rozhodnutí vydán, nejdříve však k 28. 2. 2018. za
podmínky předchozího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. s tím, že toto
zveřejnění zajistí Příjemce.
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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. RNDr. Libor Grubhoffer, 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

Ing. Jiří Hašek, CSc. - ředitel

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

V Praze dne

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - rektor
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