Spisová zn. MK-S 16632/2015 OVV

S M L O U V A

č

. 5/2016/0VV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury- organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 ll Praha 1
IČ:00023671

Zastoupené: Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury
(dále jen "poskytovatel")
2.

Příjemce:

Národní f"Ilmový archiv

Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Malešická 2706112, 130 00 Praha 3
IČ:00057266

Zastoupený: PhDr. Michalem Bregantem, generálním ředitelem
(dále jen "příjemce - koordinátor")

3.

Příjemce:

Univerzita Karlova v Praze

Právní forma:

veřejná

vysoká škola

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208
Organizační jednotka, která
Filozofická fakulta

zajišťuje řešení

projektu v rámci subjektu, který je

Zastoupená zmocněným zástupcem doc. Mirjam Friedovou,

děkankou

příjemcem:

Filozofické fakulty

(dále jen "příjemce")

4.

Příjemce:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Právní forma: zájmové sdružení právnických osob
Adresa: Zikova 4, 160 00 Praha 6
1

IČ:63839172

Zastoupený: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem, na základě písemného pověření

r

(dále jen "příjemce)
5. Příjemce: České vysoké učení technické v Praze- Fakulta elektrotechnická
Řešitelské pracoviště: Fakulta elektrotechnická

Právní forma:

veřejná vysoká

škola

Adresa: Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6
IČ: 68407700

Zastoupený: prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem
(dále jen "příjemce)

uzavřely

níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na
projektu

řešení

programového

Článek 1
Předmět

smlouvy

Předmětem

1.

této smlouvy je poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až
2022 (NAKI II) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum,
experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkum
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "účelová
podpora") do vyse nákladů uznaných poskytovatelem . příjemci-koordinátorovi
a příjemci(ům) na řešení projektu č. 210 přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016.

2.

Název projektu: Laterna magika. Historie a

současnost,

dokumentace, uchování a

zpřístupnění
Identifikační

3.

kód projektu: DG16P02HOOS

Předmětem řešení

projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AL -

Umění,

architektura,

kulturní dědictví;
naplňující

specifický cíl/specifické cíl globálních cílů Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022
(NAKI II) č.: 1.3. - Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba; 2.1. - Výzkum a jeho
uplatnění- kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; 2.2.- Technologie a postupy
pro ochranu kulturního dědictví
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4.

5.

Cílem projektu je: Laterna magika, kombinující multižámové divadelní inscenace
s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako
reprezentativní a reprezentační program ČSR pro mezinárodní výstavu EXPO' 58. Díky
mimořádnému úspěchu vznikla v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá
divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Byla a je díky své
experimentální povaze, kombinaci více médií, propojení uměleckého díla s vývojem nových
(zejména projekčních) technologií a spolupráci mnoha význačných osobností ojedinělým
fenoménem, a to jak v historii českého umění, tak i ve světovém kontextu. Hlavním cílem je
vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako
specifické formy kulturního dědictví, v rámci dlouhodobě udržitelného systému,
použitelného i pro obdobné kulturní formy a v jiných paměťových a sbírkových institucích.
Zároveň je cílem přispět k výzkumu dějin českého filmu, divadla a experimentální tvorby,
ale i k zodpovězení obecnějších otázek týkajících se národní reprezentace v době totalitního
režimu, možného výzkumu intermediálních dějin či dějin intermédií, apod. Nezbytným
předpokladem pro plnění těchto cílů je záchrana a zpracování velkého souboru filmů
Laterny magiky, které byly v roce 2010 předány do Národního filmového archivu. Výzvou
bude koordinace spolupráce multidisciplinárního týmu rozkročeného mezi humanitními a
technickými obory a formami formální existence mateřských institucí. Složení tohoto týmu
ovšem zrcadlí charakter zkoumaného fenoménu a je klíčovým aspektem celého projektu.
Důležitým (byť v rámci tohoto programu nehodnoceným) výstupem bude zpracování
přihlášky souboru dokumentů souvisejících s Laternou magikou na seznam UNESCO
Memory of the World, které má dle plánů České komise pro UNESCO proběhnout v letech
2019-2020.
Předpokládanými

výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:
předpokládané

výsledky projektu

počet

mavní výsledky
užitný vzor

F uzit-

Fprum- průmyslový

prototyp

Gorot -

Grunk - funkční
NmetNpam

vzor

vzorek

certifikovaná metodika

-památkový postup

Nmap-

1
1

specializovaná mapa s odborným obsahem

P-patent
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska
-český

nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na
platné licenční smlouvy

základě

- ostatní patenty
R- software
Zpolop -

poloprovoz

Ztecb - ověřená

H 1eg

-

2
1

technologie

výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg -

výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
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E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI

1

3

předpokládané

počet

výsledky projektu

r.

Vedlej§( vÝSledky

I

A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

I

B - odborná kniha

1

C - kapitola v odborné knize
D- článek ve sborníku (z konference)

2
4

J - recenzovaný odborný článek
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu

6. Hlavni výsledky řešení projektu

druhů

F-užitný vzor, průmyslový vzor, G-prototyp, funkční vzorek, H- výsledky promítnuté do
právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, N- certifikovaná
metodika, památkový postup, specializované mapy, P- patent, R- software, Z- poloprovoz,
ověřená technologie a E- uspořádání výstavy společně s kritickým katalogem výstavy (druhu
B) a vedlejší výsledky druhu B-odborná kniha a druhu A- audiovizuálni tvorba, elektronické
dokumenty (v případě, že jde o specializovanou veřejnou databázi),
jsou-li v projektu jako plánované výsledky uvedeny, které budou příjemcem-koordinátorem
a/nebo příjemcem(i) v průběhu řešení či po jeho ukončení uplatněny, s ohledem na
skutečnost, že poskytovatel poskytuje podporu až ve výši 100% uznaných nákladů projektu
z programu NAKI II, budou předloženy k hodnocení výlučně poskytovateli a následně budou
příjemcem-koordinátorem a/nebo příjemcem(i) uplatněny v Informačním systému výzkumu,
vývoje a inovací - databázi RIV jako jedinečné výsledky tohoto projektu. Příjemce
koordinátor a příjemce(i) se zavazují, že tyto výsledky neuplatní jako výsledky jiných
výzkumných aktivit podporovaných dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, u jiných poskytovatelů než u Ministerstva kultury (dále
jen "MK"). Porušení tohoto závazku ze strany příjemce-koordinátora a/nebo příjemce(ů)
a řešitelů projektu bude poskytovatelem považováno za hrubé porušeni podmínek této
smlouvy.
7. Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schválenou Přihláškou
návrhu projektu, který je přílohou č. 1 a se schváleným rozpočtem projektu, který je přílohou
č. 2 této smlouvy.
8. Časový plán řešeni projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření
a osoby odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
9. S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvnimi stranami
jsou příjemce-koordinátor a příjemce(i) podílející se na řešení projektu povinni svou činností
při řešení projektu dosáhnout výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.
Článek2

Doba

řešení

projektu a

účinnost

smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvnich stran.
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2. Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení, včetně vypořádání poskytnuté účelové podpory podle
rozpočtových pravidel J) a závěrečné zhodnocení projektu za celou dobu řešení.
1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zrněně některých souvisejících
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

zákonů (rozpočtová

3. Zahájení řešení projektu: rok 2016. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni zahájit
řešení projektu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4.

Ukončení řešení

projektu: Příjemce-koordinátor a příjemce(i)
účelové podpory k řešení projektu nejpozději dnem 31. 12. 2019.

ukončí čerpání

poskytnuté

Smlouva je splněna dnem schválení závěrečné zprávy o řešení projektu a jeho výsledků
poskytovatelem a vložení údajů o závěrečném zhodnocení projektu do Informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací - databáze Centrální evidence projektů (IS VaVai - CEP).
Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odst. 5 tohoto článku.
5. I po

splnění

smlouvy

zůstávají

v

účinnosti

její následující ustanovení:

a) články 6 a 7 smlouvy,
b) článek 4 odst. 9 a 1O,
c) článek 7 přílohy

č.

část

A přílohy č. 3,

3,

d) článek 8 odst. 8 až ll , část A přílohy

č.

3,

e) část B přílohy č. 3,
f)

část

D přílohy

č.

3.

6. Tato smlouva pozbývá platnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících
z této smlouvy nemožným, např. v důsledku vyšší moci .
7. Podílí-li se na řešení projektu příjemce-koordinátor a příjemce(i) a stane-li se plnění
nemožným na straně příjemce-koordinátor a/nebo jednoho z příjemců, pozbude tato smlouva
platnosti pouze v případě, že tato nemožnost plnění způsobí nemožnost plnění ze strany
příjemce-koordinátora a/nebo ostatního(ch) příjemce(ů) .
8.

Plnění závazků

smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy, není nemožným, lze-li ho
uskutečnit i za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

9. Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou
smluvní strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukončení platnosti
smlouvy a dalšími sjednanými podmínkami ukončení. Nedílnou součástí takové dohody musí
být řádné vyúčtování podpory poskytnuté na základě této smlouvy.
10. Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 8 přílohy č. 3 k této

smlouvě.

Článek3

Uznané náklady projektu a poskytnutí podpory

1. Poskytovatel poskytne příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) podporu na řešení projektu na
základě výsledku vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích z programu NAKI II, na základě schváleného postupu řešení projektu,
schválených aktivit, předpokládaných výsledků řešení a poskytovatelem schválených
uznaných nákladů projektu celkem a poskytovatelem uznaných nákladů projektu
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z účelových výdajů MK (z

účelové

podpory programu NAKI II) dle

příloh č.

1a

č.

2 k této

smlouvě.

2. Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné
a přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50%.
3.

Při změně

výše uznaných nákladů projektu celkem a/nebo uznaných nákladů projektu
z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II), a to i ve vnitřním členění
dle jednotlivých druhů nákladů dle přílohy č. 2, komentářů nákladových položek uvedených
v příloze č. 1 smlouvy, části VL, dalších změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy
o poskytnutí podpory, které se týkají právní subjektivity příjemce-koordinátora a/nebo
příjemce(ů), řešitelského týmu a popisu projektu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, částech
IV. a V. se postupuje podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) cestou příjemce
koordinátora je povinen/jsou povinni písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné
žádosti o změnu smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2 . Poskytovatel
na základě kladného vyhodnocení žádosti o změnu tuto provede písemným dodatkem k této
smlouvě, který je číslován vzestupně a který poskytovatel s příjemcem-koordinátorem
a příjemcem(i) uzavře do 60 dnů ode dne posouzení písemné žádosti. V případě, že
zdůvodnění změny nebude ze strany poskytovatele akceptováno, bude příjemce-koordinátor
a příjemce(i) cestou příjemce-koordinátora písemně informováni o důvodech odmítnutí
změny smlouvy. Další podmínky změn smlouvy jsou uvedeny v článku 17, bod 7, části C
přílohy č . 3 této smlouvy.

4. Specifikace uznaných nákladů se stanoví v
a v příloze č. 2 této smlouvy.

článku

17,

části

C

přílohy č.

3 této smlouvy

5. Poskytnutou podporu mohou příjemce-koordinátor a příjemce(i) použít výhradně na
nehospodářské činnosti výzkumné organizace podle čl. 19 Rámce pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a to způsobem, který je v souladu
s poskytovatelem uznanými náklady projektu hrazenými z této podpory dle příloh č. 1 a 2
smlouvy.
6. Uznané náklady projektu celkem za dobu

řešení

projektu jsou 34 678 tis.

Kč

(slovy:

Třicetčtyřimilionůšestsetsedmdesátosmtisíc Kč).

Uznané náklady projektu z účelových
dobu řešení projektu jsou 34 678 tis.

výdajů
Kč

MK (z účelové podpory programu NAKI II) za
(slovy: Třicetčtyřimilionůšestsetsedmdesátosmtisíc

Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci
koordinátorovi a příjemci(ům), za celou dobu řešení je: 34 678 tis. Kč (slovy:
Třicetčtyřimilionůšestsetsedmdesátosmtisíc ,Kč).

8. Poskytovatel poskytne účelovou podporu dle bodu 7 příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům),
kteří jsou výzkumnou organizací, přímým převodem z účtu poskytovatele na:
běžný účet příjemce- koordinátora

Národní filmový archiv
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běžný účet příjemce

běžný účet příjemce

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

běžný účet příjemce České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická

9.

Je-li příjemce-koordinátor a/nebo jeden z příjemců projektu orgamzacru složka České
republiky, poskytne příslušnou část účelové podpory tomuto příjemci-koordinátorovi
a/nebo příjemci přímo poskytovatel na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory
v souladu s ustanovením§ 9 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a rozpočtovými pravidly.

10.

Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok

Uznané náklady projektu (tis Kč)
2016

2017

2018

2019

2020

celkem

-z toho:

9131

7 712

8 260

9 575

o

34 678

-uznané náklady projektu hrazené
z účelových výdajů MK (účelové
podpory programu NAKI II)

9 131

7 712

8 260

9 575

o

34 678

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Uznané náklady projektu celkem

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných veřejných zdrojů
-uznané náklady projektu hrazené
z jiných neveřejných zdrojů
z toho:
Rok

Uznané náklady projektu (tis
2016

2017

2018

2019

Kč)

2020

celkem

Uznané

náklady
projektu
koordinátora Národní
filmový archiv celkem
- z toho:

6 292

4119

4 609

6 053

o

21073

-uznané náklady projektu hrazené
z účelových výdajů MK (účelové
podpory programu NAKI II)

6 292

4119

4 609

6 053

o

21 073

-uznané náklady projektu hrazené

o

o

o

příjemce -

o

o

o
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z jiných veřejných zdrojů
-uznané náklady projektu hrazené
z jiných neveřejných zdrojů

o

o

o

o

o

r

I

Uznané náklady projektu (tis Kč)

Rok
Uznané
v, •
pnJemce
v Praze
celkem
- z toho:

o

2016
náklady
projektu
Univerzita Karlova
- Filozofická fakulta

2017

2018

2019

2020

celkem
I .

I
909

1120

1102

1181

o

4 312

-uznané náklady projektu hrazené
z účelových výdajů MK (účelové
podpory programu NAKI II)

909

1 120

1 102

1 181

o

4 312

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných veřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných neveřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

Rok

Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016

2017

2018

2020

2019

celkem

náklady
projektu
CESNET, zájmové
sdružení právnických osob
celkem
- z toho:

1382

1469

1459

1444

o

5 754

-uznané náklady projektu hrazené
z účelových výdajů MK (účelové
podpory programu NAKI II)

1 382

1 469

1 459

1 444

o

5 754

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných veřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných neveřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

Uznané

příjemce

Rok

Uznané náklady projektu (tis Kč)

2016

2017

2018

2019

2020

celkem

Uznané
náklady
projektu
v,•
pnJemce České vysoké učení
technické v Praze - Fakulta
elektrotechnická celkem
-z toho:

548

1004

1090

897

o

3 539

-uznané náklady projektu hrazené
z účelových výdajů MK (účelové

548

1 004

1 090

897

o

3 539
8

podpory programu NAKI II)
-uznané náklady projektu hrazené
z jiných veřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

-uznané náklady projektu hrazené
z jiných neveřejných zdrojů

o

o

o

o

o

o

ll. Poskytovatel neuznal následující náklady projektu (v tis. Kč):
Neuznané náklady projektu (tis

Zdroj financování
Specifikace
neuznaných nákladů

(účelová

Zahraniční

cestovné
u
CESNET,
zájmové
sdružení
právnických osob
Příjemce-koordinátor

podpora MK,
jiné veřejné zdroje,
neveřejné zdroje)

účelová podpora

2016

70

2017

70

2018

70

2019

Kč)

2020

70

celkem

o

280

MK

a příjemce(i) se zavazují řešit projekt a dosáhnout jeho
s uznanými náklady projektu.

cílů

a

výsledků

12. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu
k regulaci čerpání rozpočtu, bude účelová podpora na první rok řešení projektu poskytnuta
příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy. V dalších letech řešení projektu bude účelová podpora příjemci-koordinátorovi
a příjemci(ům) poskytnuta dle této smlouvy každoročně po 1. březnu roku, v němž má být
poskytnuta, za podmínky, že příjemce-koordinátor a příjemce(i) řádně splnili závazky
stanovené touto smlouvou, bylo provedeno průběžné roční hodnocení projektu a jeho
uplatněných výsledků bez výhrad a s kladným výsledkem a že jsou do Informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu (IS VaVai - CEP) v souladu se
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací.
13. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy výše uvedené účelové podpory
z programu NAKI II pro jednotlivé roky řešení projektu v závislosti na výsledcích
průběžných hodnocení projektu a v závislosti na objemu disponibilních prostředků
poskytovatele dle vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleným rozpočtem
výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro příslušný kalendářní rok a program
NAKI II.
14. Použije-li/použijí-li příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) účelovou podporu z programu
NAKI II nebo její část na jiný účel než stanoví tato smlouva, bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovením § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů; neoprávněné použití nebo zadržení účelové podpory bude posuzováno jako
porušení rozpočtové kázně.

15. V průběhu řešení projektu nemá/nemají příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) nárok na
změnu výše uznaných nákladů projektu schválených poskytovatelem nebo na změnu výše
účelové podpory z programu NAKI II.
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Článek 4

Zprávy a doklady o nákladech
1. Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy
prostřednictvím příjemce

- koordinátora předkládají, se
vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet.

2.

příjemce-koordinátor

předkládají

a příjemce(i)
poskytovateli v jednom

Příjemce-koordinátor

a příjemce(i) jsou povinni provést zúčtování poskytnuté dotace (tj.
účelové podpory z programu NAKI II) se státním rozpočtem v souladu s platnými právními
předpisy. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor a příjemce(i)
prostřednictvím příjemce - koordinátora poskytovateli doklady o nákladech za příslušný rok
řešení projektu takto:
K 7. lednu následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:
a) doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvém
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové
podpory - skutečnost,
b) doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvém
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové
podpory - skutečnost.
Příjemce-koordinátor

příjemce(i)

jsou povinni o tomto postupu informovat řešitele
příjemce
(GP),
odpovědnou
osobu
ekonomického
úseku
příjemce,
koordinátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li určen.
a

Dotace bude zúčtována ve
platného znění smlouvy.

vazbě

Příjemce-koordinátor

příjemce(i)

a

na jednotlivé položky schváleného
prostřednictvím

rozpočtu

projektu dle

příjemce-koordinátora

předloží

poskytovateli kopie účetních dokladů:
a)

u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského
týmu (osob uvedených jako GP/RP v příloze 1 smlouvy) a dalších pracovníků podílející
se na řešení projektu, kteří nemají autorský/spoluautorský podíl na výsledcích, ale jejichž
činnost je pro řešení projektu nezbytná a jsou rovněž uvedeni v příloze č. 1 smlouvy,

b) u nákladů nebo výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku - fakturu dodavatele
a výpis z bankovního účtu/ výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora
a příjemce(ů) prokazující výdaj na úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení
majetku, který není jedinečný z hlediska potřeb řešení projektu, bude poskytovateli
současně předložen doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky
dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění,
c) u provozních nákladů nebo výdajů v členění dle druhu nákladu nebo výdaje uvedeného
v rozpočtu projektu - u cestovních náhrad předloží kopii cestovního příkazu s uvedením
náhrad na stravné, ubytování, dopravu včetně příslušných účetních dokladů a kopii
cestovní zprávy, ze které bude patrný účel pracovní cesty,
d) u nákladů nebo výdajů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu/
výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora a příjemce(ů) prokazující výdaj na
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení služby, která není jedinečná z hlediska
potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen doklad o výběru
10

konkrétního dodavatele služby na
v platném znění,

základě veřejné

zakázky dle zákona č. 13 7/2006 Sb.,

(režijních) nákladů nebo výdajů- dle článku 17, odst. 4, písm. e), části C
přílohy č. 3 smlouvy, předloží faktury dodavatelů síťových služeb vážících se k řešení
projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný projekt.

e) u

doplňkových

Tyto doklady k vyúčtování poskytnuté účelové podpory budou dle příslušné položky
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny a sumárně shrnuty v přehledu, který bude
obsahovat identifikaci dokladu, stručný popis položky a její výši. Přehled musí obsahovat
podpis a razítko osoby odpovědné za vyúčtování poskytnuté účelové podpory.
3. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli souhrnnou
písemnou roční zprávu o průběhu řešení, plnění cílů projektu, dosažených a uplatněných
výsledcích včetně těchto výsledků do 15. ll. za uplynulé období. Zpráva a předložené
uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole- hodnocení poskytovatele.
4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli závěrečnou
zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou
dobu řešení do 30. 1. 2020.
5. Bude-li
resem
projektu
ukončeno
před
termínem
31.
12.
2019,
platí ustanovení o závěrečné zprávě, příslušných dokladech o nákladech pro období do
termínu předčasného zastavení projektu dle ustanovení článku 8, části A přílohy č. 3 této
smlouvy.
Článek 5

Práva k výsledkům a využití výsledků
1.

Přístupová

práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení
článků 9- 13, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

2.

Majetková práva jsou vymezena v článku 14, části B přílohy

č.

3 této smlouvy

Článek 6

Spory smluvních stran
1. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány
příslušným

soudem.
Článek 7

Používané právo
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Vztahy touto smlouvou neupravené se

řídí

Článek 8

Zvláštní ustanovení

ll

1.

Příjemce-koordinátor

a příjemce(i) vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhli
uvedených v projektu a splnili veškeré závazky vůči poskytovateli.

cílů

Článek 9
Změny

1. Smlouva a přílohy mohou být změněny pouze písemnými po sobě vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran. Ústní dohody
nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu
nejpozději do 31. 1O.
Článek 10
Závěrečná

ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a)

příloha č.

b)

příloha č.

2- Rozpočet projektu,

c)

příloha č.

3- Všeobecné podmínky

1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
(Projekt),

2. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží jeden stejnopis, příjemce-koordinátor a každý příjemce obdrží po
jednom stejnopisu.
V Praze dne ~ ledna 2016

V Praze dne Zf.ledna 2016

příjemce-

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

otisk razítka

V Praze dne ) f

koordinátor

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

otisk razítka

ledna 2016
(jméno a podpis zastupující osob\

či

osoby zmocněné)

otisk razítka
.J
12

V Praze dne

2..8,

ledna 2016
příjemce

Gméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

otisk razítka

V Praze dne

t 2,

ledna 2016
příjemce

Gméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

otisk razítka

.r ••

,~.,. ..,
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