
Spisová zn. MK-S 13147/2017 OVV 

SMLOUVA č. 17/2018/0VV 
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 11 Praha 1 
IČ: 00023671 
Zastoupený: PhDr. Iljou Šmídem, ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel ") 

2. Příjemce: Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČ: 47813059 
Zastoupený: Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem 
(dále jen „příjemce-koordinátor") 

3. Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: 17. listopadu 15/2172708 33 Ostrava- Poruba 
IČ: 61989100 

Zastoupený: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem 
(dále jen „příjemce") 

4. Příjemce: Ústav geoniky A V ČR, v. v. i 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
Adresa: Studentská! 768, 708 00 Ostrava-Poruba 
IČ: 68145535 
Zastoupený: Ing. Josefem Foldynou CSc., ředitelem 



(dále jen „příjemce") 

5. Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČ:61989592 

Zastoupený: Prof. Mgr. Jaroslavem Millerem M.A„ Ph.D., 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, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového 
projektu 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem 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 výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účelová 
podpora") do výše nákladů uznaných poskytovatelem příjemci-koordinátorovi 

a příjemci(ům) na řešení projektu č. 179 přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018. 

2. Název projektu: Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 
Identifikační kód projektu: DG18P020VV017 

3. Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AC 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 11) č.: 1.1, 
2.1, 2.2, 2.3. 

4. Cílem projektuje: 
1. Interdisciplinární výzkum pravěkého a historického osídlení na pomezí Slezska a Moravy 

ve vztahu k přírodnímu prostředí a jejich vzájemné interakce, predikce a charakteristika 
vývoje. Výzkum dosavadních dat a metod, vývoj a implementace moderních 
výzkumných metod a informačních technologií při výzkumu historické krajiny. 

2. Výzkum ohrožených archeologických památek v krajině, zaměřený na nelegální terénní 
výkopy a negativní stopy průmyslové, těžební a zemědělské činnosti. Vyhodnocení 
rozsahu, intenzity a závažnosti rizik. 
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3. Výzkum a vývoj certifikované metodiky v oblasti analýzy historických stavebních 
materiálů. 

4. Vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS): 
a) heuristické mapy archeologických památek; 
b) mapy vývoje historické krajiny na pomezí Slezska a Moravy a jejích jednotlivých 

komponent v času a prostoru; 
c) predikční mapy pravěkého a historického osídlení ve vztahu k přírodním podmínkám; 
d) mapy strukturovaně evidující ohrožené archeologické památky; 
e) mapy potenciálního rozvoje historické krajiny. 

5. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti prostřednictvím mezinárodní 
konference, mezinárodních workshopů a odborných publikací. 

6. Prezentace výsledků projektu a edukace široké veřejnosti prostřednictvím tematické 
výstavy a navazujících aktivit. 

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou: 

předpokládané výsledky projektu počet 

Hlavní výsledky 
Fuzu- užitný vzor 

Fprum - průmyslový vzor 

Gprot - prototyp 
Grunk - funkční vzorek 
N met - certifikovaná metodika 1 
Npam - památkový postup 
N map - specializovaná mapa s odborným obsahem 5 
P-patent 

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

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

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 
nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 

R-software 

Zpolop - poloprovoz 
Ztech - ověřená technologie 

H 1eg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 1 
Vedlejší výsledky 
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 1 
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 4 
C - kapitola v odborné knize 
D - článek ve sborníku (z konference) 
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předpokládané výsledky projektu počet 

J - recenzovaný odborný článek 9 
M - uspořádání konference 1 
W - uspořádání workshopu 5 

6. Hlavní výsledky řešení projektu druhů Fuzit - užitný vzor, Fprum - průmyslový vzor, 
Gprot - prototyp, Gfunk - funkční vzorek, Nmet - certifikovaná metodika, Npam - památkový 
postup, Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, P - patent, R - software, 
Zpolop _poloprovoz, Ztech - ověřená technologie, H1eg - výsledky promítnuté do právních 
předpisů a norem, Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a E - uspořádání výstavy (včetně 
vydání kritického katalogu k této výstavě - druh výsledku B) a vedlejší výsledky druhu B -
odborná kniha, která není kritickým katalogem plánované výstavy, A - audiovizuální tvorba, 
elektronické dokumenty, 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 porušení 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 řešení 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 smluvními 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 platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 

vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Vložení smlouvy do registru smluv jako informačního systému veřejné správy 
(ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory. 
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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 'la závěrečné zhodnocení projektu za celou dobu řešení. 

3. Zahájení řešení projektu: rok 2018. 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) ukončí čerpání poskytnuté 
účelové podpory k řešení projektu nejpozději dnem 31. 12. 2022. 

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 VaVal - 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 10, část A přílohy č. 3, 
c) článek 7 přílohy č. 3, 
d) článek 8 odst. 8 až 11, 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 účelové 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 účelové 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, poskytovatelem schválených uznaných nákladů 

1 Zákon č. 2 I 8/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejlcích zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějšlch předpisů. 

Zákon č . 250/2000 Sb., o rozpočtových právidlech územnlch rozpočtů. 
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projektu celkem a poskytovatelem uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy. 

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. 2 smlouvy, 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 III. a IV. 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 ač. 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 příjemce o změnu. 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 článku 1 7, části C přílohy č. 3 této smlouvy 
a v příloze č. 2 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 20 150 tis. Kč (slovy: 
dvacettisícstopadesát tisíc Kč). 
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 20 150 tis. Kč (slovy: dvacettisícstopadesát tisíc Kč). 

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci
koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 20 150 tis. Kč (slovy: 
dvacettisícstopadesát tisíc Kč). 

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

fakulta č.
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účet příjemce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební 
č.

účet příjemce Ústav geoniky AV ČR, v. v. i č.
účet příjemce Univerzita Palackého v Olomouci č.

9. Je-li příjemce-koordinátor a/nebo jeden z příjemců projektu organizační 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) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu celkem 
3 811 4 116 4 217 3 869 4 137 20 150 

- z toho: 

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 3 811 4 116 4 217 3 869 4 137 20 150 
podpory programu NAKI II) 

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

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů 

o o o o o o 

z toho: 

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce - koordinátora Slezská 
univerzita v Opavě -
Filosoficko-přírodovědecká 

2 127 2 015 2 116 1 768 2 036 10 062 

fakulta celkem 

- z toho: 

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 2 127 2 015 2 116 1 768 2 036 10 062 
podpory programu NAKI II) 

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů 

o o o o o o 

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

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Vysoká škola báňská - 495 621 621 621 621 2 979 
Technická univerzita Ostrava 
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- Fakulta stavební celkem 

- z toho: 

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 495 621 621 621 621 2 979 
podpory programu NAKI II) 

- uznané náklady projektu hrazené o o 
zjiných veřejných zdrojů 

o o o o 

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů 

o o o o o o 

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Ústav geoniky A V ČR, 

612 811 811 811 811 3 856 v. v. i celkem 

- z toho: 

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 612 811 811 811 811 3 856 
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 

Rok 
Uznané náklady projektu (tis Kč) 

2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

Uznané náklady projektu 
příjemce Univerzita Palackého 

577 669 669 669 669 3 253 v Olomouci celkem 

- z toho: 

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 577 669 669 669 669 3 253 
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 

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

Zdroj financování Neuznané náklady projektu (tis Kč) 
Specifikace (účelová podpora MK, 2018 2019 2020 2021 2022 celkem 

neuznaných nákladů jiné veřejné zdroje, 
neveřejné zdroje) 

žádné žádný o o o o o o 
Příjemce se zavazuje řešit projekt a dosáhnout jeho cílů a výsledků s uznanými náklady 
projektu. 

8 



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 Va Val - 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 schváleného rozpočtu 
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. 

Článek4 

Zprávy a doklady o nákladech 

1. Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy příjemce-koordinátor a příjemce(i) 
prostřednictvím příjemce - koordinátora předkládají, se předkládají poskytovateli v jednom 
vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet. 

2. 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 právp.ími 
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 roku 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. 

9 



Příjemce-koordinátor a 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. 
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy. 
Příjemce-koordinátor a příjemce(i) prostřednictvím 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 č. 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. 2 
smlouvy, 

b) u nákladů nebo výdajů na pořízení 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 dlouhodobého 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. 134/2016 Sb., v platném znění, 

c) u dalších provozních nákladů nebo výdajů v členění dle druhu nákladu nebo výdaje 
uvedeného v rozpočtu projektu; u cestovních náhrad povinně 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 doplňkoyých (režijních) nákladů nebo výdajů - faktury dodavatelů síťových služeb 
vážících se k řešení projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný 
projekt. 

e) 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 

konkrétního dodavatele služby na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění, 

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 periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, 
dosažených a uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. 
Zpráva a předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení 
poskytovatele. 
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4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli zaverecnou 
zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou 
dobu řešení do 30. 1. 2023. 

S. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2022, 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 S 

Práva k výsledkům a využití výsledkům 

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. 

Článek6 

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. 
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb„ o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník. 

Článek S 

Zvláštní ustanovení 

1. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů 

uvedených v projektu a splnil veškeré závazky vůči poskytovateli. 

Článek9 

Změny 

1. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech 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. 1 O. 
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Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy : 

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

b) příloha č. 2- Rozpočet projektu, 
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky 

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 22. ledna 2018 

poskytovatel 
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka 

V Praze dne ~9.. ledna 2018 

(jméno a podpis zastupující o 

otisk razítka 

příjemce 

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk · ítjrn 

ť/ V Praze dne . .. :. ledna 2018 

V Praze dne (~edna 2018 
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při emce 
(jméno a podpis zastupuj cf osoby či osob zmocněné) 

otisk razítka 

příjemce 

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka 




