Příloha Č. I ke smlouvě Č. 1801 2 9220
Počet listů: 9

Všeobecné podmínky ke smlouvě
;o poskytnutí účelové podpory na řešení proramového projektu
Článek 1
Definice pojmů
1. „Smlétiva" je smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu uzavřená
mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory.
2. „Další účastník projektu" organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva,
zabýnajíct se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na
projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení
projektu.
3. „Dodavatel" je osoba, pomocí které má příjemce pinit určitou část projektu nebo která má
poskytnout příjemci k pinění veřejné zakázky určité věci či práva.
4. „Projekt" je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení
cílů výzkumu nebo vývoje formulovaných poskytovatelem ve smlouvě.
5. „Zahájení projektu" je den, kdy bylo zahájeno řešení projektu dle Smlouvy.
6. „Vyšší moc" je nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která nastala nezávisle na vůli
příjehIce a brání mu ve spinění cílů projektu.
7. „Příjemce" je právnická nebo fyzická osoba, která se ucházela u poskytovatele o poskytnutí
podpory a v jejíž prospěch bylo rozhodnuto.
8. „Zákon o podpoře výzkumu a vývoje" je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
expérimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
záldnů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Řízení projektu
1. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a spinil veškeré
závzky vůči poskytovateli.
2. Příjemce je povinen:
a) použít poskytnuté prostředky výlučně na úhradu uznaných nákladů na činnosti ve výzkumu,
vývoji a inovacích nebo v souvislosti s nimi a v souladu se Smlouvou a zákonem o podpoře
výzkumu a vývoje;
b) neprodleně písemně informovat poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu;
c) předávat poskytovateli doklady o projektu podle článku 6 těchto Všeobecných podmínek;
d) neprodleně písemně informovat poskytovatele o každé okolnosti, která by mohla podstatně
ovlivnit spinění cílů projektu, jakmile se o ní dozví, nejpozději však do 7 kalendářních dnů;
e) přijímat opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v Návrhu projektu;

O uchovávat originály všech uzavřených smluv, včetně jejich dodatků, týkajících se řešení
projektu po dobu 10 let od uzavření Smlouvy;
zúčastňovat se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení
projektu prostřednictvím svých zástupců;

h) pře kládat poskytovateli všechny požadované údaje o řádném dodržování podmínek
Smjlouvy.
3. Návrh) včetně zdůvodnění, na změnu termínů jednotlivých etap řešení projektu je příjemce
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů před sjednanými termíny
jejich Ukončení. Poskytovatel je povinen do 20 pracovních dnů od doručení tento návrh schválit,
i
odmítnout nebo vyzvat k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se
za to, ze s předloženým návrhem vyslovil souhlas.
4. I po spinění závazků ze Smlouvy, resp. v případě zániku Smlouvy, zůstávají v platnosti
násle ující ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek.
a)]
b)
cý
dj
ej
f):
g)

článek 6 písm. A odst. 2,
článek 8,
článek 9,
článek 13,
článek 14,
článek 15,
článek 16 odst. 5 a 6.
Článek 3
Dodavatel a Další účastníci projektu

I. Nem-1i v návrhu projektu podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného
majetku, a to včetně ceny a dodavatele, postupuje se při výběru tohoto dodavatele v souladu se
zálšdnem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Smlouva o účasti na řešení projektu mezi příjemcem a dalšími účastníky projektu musí
obskhovat právo poskytovatele na kontrolu dalších účastníků v takovém rozsahu, v jakém je má
poskytovatel vůči příjemci.
3. N4ady všech dodavatelů poskytujících služby nesmějí překročit bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele u projektu obranného výzkumu v souhrnu 20 % a u projektu obranného
vOloje v souhrnu 30 % z poskytnuté podpory na projekt dle Smlouvy.
4. Č1.6y řešitelského týmu a dodavateli poskytujícími služby nesmí být zaměstnanci a příslušníci
organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR, pokud činnost takových osob ve prospěch
phjemee je předmětem jejich funkční nápině vyplývající z jejich pracovního nebo služebního
zařazení v organizační složce státu Ministerstvo obrany ČR, ledaže na tyto osoby příjemce
nežádá poskytnutí podpory.
Článek 4
Uznané náklady
1. Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou
vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné a prokazatelné.
2. Do uznaných nákladů se zahrnují položky podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu
a vývoje.
3. 1)1)skytovatel může uznat kromě nákladů uvedených ve schváleném návrhu projektu i další
neuvedené náklady, u kterých příjemce prokáže jejich nezbytnost pro řešení projektu.
4. go uznaných nákladů nelze zahrnout především náklady podle čl. 3 odst. 4 těchto všeobecných
sthluvních podmínek, dále zisk, daň z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří jsou plátci daně
z přidané hodnoty a uplatňující odpočet této daně nebo jeho poměrnou část, náklady na
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marketing (zejména reklama, dary, občerstvení), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů,
kurzovní ztráty, náklady na finanční pronájem (operativní leasing) a pronájem s následnou koupí
(leasing), zahraniční služební cesty (např. veletrhy a konference, pokud tyto přímo nesouvisí
s prezentací výsledku projektu) a další závazky nesouvisející s řešením projektu.
5. V průběhu řešení projektu může příjemce provést změnu pouze uvnitř jednotlivých položek
vymezených ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje v rámci
daného roku řešení projektu. O změně je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně písemně
inforMovat s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku.
i
6. O změnu mezi jednotlivými položkami vymezenými ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zákona
o po‚dpoře výzkumu a vývoje je příjemce povinen v dostatečném časovém předstihu,
s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku, předložit poskytovateli zdůvodněnou písemnou žádost.
Poskýtovatel je povinen do 30 dnů od doručení tuto žádost schválit, odmítnout nebo vyzvat
druhou smluvní stranu k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se
za to;, že s předloženým návrhem vyslovil souhlas.
7. Informaci o změně uznaných nákladů ve smyslu odst. 5 tohoto článku a žádost o přerozdělení
účelové podpory ve smyslu odst. 6 tohoto článku příjemce doručí poskytovateli nejpozději
do 15. října daného kalendářního roku, jinak změna nebude akceptována a žádost se považuje
i
za zamítnutou.
;
8. Nastanou-li podstatné změny okolností týkající se řešení projektu, které příjemce nemohl
předvídat ani je nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takových změnách okolností dozvěděl.
Žádost o změnu výše uznaných nákladů, bude řešena v souladu s ustanovením § 9 odst. 7
zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
Článek 5
Čerpání podpory
1. V roce zahájení realizace projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci do 60
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj
přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
2. VIn ásledujících letech řešení projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci vždy
do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku za podmínky, že příjemce
řádně spinil závazky stanovené Smlouvou, zejména předložil průběžné zprávy o postupu řešení
pMjektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech nebo jiné podklady o projektu a tyto byly
schváleny a za podmínky, že budou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
L
zařazeny
údaje o projektu v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. V případě
i
nespinění závazků platí 60denní lhůta od jejich řádného spinění.
I
3. V případě, že příjemce nevyčerpá poskytnutou podporu, je povinen ji v rámci finančního
vypořádání vrátit na depozitní účet poskytovatele nejpozději do 15. února následujícího po
ukončení řešení projektu.
4. \i' případech použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než je stanoveno
ve Smlouvě je příjemce povinen ji v tomto rozsahu vrátit na depozitní účet poskytovatele
niejpozději do 14. února následujícího kalendářního roku.
I
S. Platby a převody se považují za provedené dnem, kdy budou odepsány z účtu odesílatele platby.
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Článek 6
Ověření cílů a výsledků projektu, předkládání zpráv a dokladů
I
1. Ověřéní dosažení cílů a výsledků bude u projektů obranného výzkumu prováděno oponentním
řízentIn k průběžným zprávám a závěrečné zprávě a kontrolními dny a u projektů
experimentálního vývoje oponentním řízením k předběžnému a konečnému projektu,
podnikovými, kontrolními a vojskovými zkouškami a kontrolními dny.
i
2. Zprávy a doklady o nákladech předkládá příjemce pouze poskytovateli.
I
A. Zprávy
I
1. Příjetnce předkládá poskytovateli ke schválení následující zprávy (v písemné i elektronické
pod+):
a) průběžné zprávy o postupu řešení projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených
prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé
óbdobí. Přičemž první období vždy začíná zahájením projektu v daném roce a končí
, 1. prosince tohoto roku. Další období odpovídají kalendářním rokům řešení projektu;
I
b) neperiodické zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu,
.
i
u nichž byly zahájeny kroky k zajištění jejich právní ochrany;
c) 'další (dodatečné) zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem. Termín předání
bude stanoven v příslušné žádosti;
d) závěrečnou zprávu o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím všech těchto
uvedených bodů; závěrečná zpráva vhodná (přípustná) pro publikování musí být zpracována
tak, aby poskytla třetím stranám dostatečnou informaci o výsledcích řešení projektu.
i
2. Zprávy uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nesmějí být zveřejněny v piném znění.
O iliozsahu jejich zveřejnění rozhoduje poskytovatel. Obsah (struktura) zpráv a termíny (lhůty)
pro jejich odevzdání musí splňovat pokyny poskytovatele.
3. Poiskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru průběžné zprávy a závěrečné zprávy
v elektronické podobě. Vzory průběžné zprávy a závěrečné zprávy jsou k dispozici
naI intemetové adrese www.yyzkum.army.cz.
B. Prokázání nákladů
J
1. Príjemce prokazuje vynaložené náklady poskytovateli ve formě výkazu čerpání poskytnuté
poldpory za příslušný kalendářní rok. Poskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru výkazu
čei rpání poskytnuté podpory v elektronické podobě. Vzor výkazu čerpání poskytnuté podpory je
k dispozici na internetové adrese wwwxyzkum.army.cz .
i
2. Jako přílohu průběžné zprávy dále předkládá příjemce výkaz pořízených materiálových vstupů
pri o stavbu prototypu. Vzor výkazu pořízených materiálových vstupů pro stavbu prototypu je
k/ dispozici na intemetové adrese www.yyzkum.army.cz .
3. lýříjemce je povinen vést pro příslušný projekt oddělenou evidenci o uznaných nákladech podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence
slledovat náklady hrazené z poskytnuté podpory.
i
C. Společná ustanovení
I
1. Každá průběžná zpráva musí být předložena poskytovateli v termínu stanoveném v pokynech
k provedení oponentních řízení, které budou k dispozici na intemetové adrese
.yyzIcum.army.cz. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání
www
!
I oskytnuté podpory v členění podle § 2 odst. 2 písm I) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
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2. Neperiodické zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu
předkládá příjemce poskytovateli do 15 kalendářních dnů od ukončení etapy.
3. Termín předání dalších (dodatečných) zpráv s informacemi vyžadovanými poskytovatelem bude
stanoV,en v příslušné žádosti.
4. Závěiečná zpráva musí být předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení
projektu.
5. Součisně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání poskytnuté podpory
za celou dobu řešení projektu (od zahájení do předčasného zastavení nebo ukončení) v členění
podlé 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje
6. Na základě pověření poskytovatele je příjemce povinen zorganizovat oponentní řízení
k dosaženým výsledkům, průběžné a závěrečné zprávě a dalším předloženým materiálům s tím,
že výběr osob oponentů včetně jejich odměnění je pině v kompetenci poskytovatele a konečný
termín oponentního řízení určuje poskytovatel. Pokyny k provedení oponentních řízení budou
k digpozici na internetové adrese www.vvzkum.army.cz.
7. Bude-li řešení projektu zastaveno před termínem uvedeným ve Smlouvě, platí ustanovení
o závěrečné zprávě/závěrečných zprávách a příslušných dokladech o nákladech pro období
do t6rmínu předčasného ukončení (zastavení) projektu.
Článek 7
Odborní poradci
1. Po kytovatel si může za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu přizvat nezávislé
°domě poradce.
2. Pokytovatel odborné poradce písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které
jíly4 budou poskytnuty a k závazku nevyužívat tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích
osób.
3. Poiskytovatel seznámí příjemce se jmenováním odborných poradců a umožní příjemci vznést
námitky vůči osobám odborných poradců ve stanovené lhůtě. Poskytovatel tyto námitky posoudí
a ghledá-li je oprávněnými, odvolá jmenovaného odborného poradce a jmenuje jiného.
Článek 8
iVlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům
a jejich využití
il astnikem materiálu nebo prostředků nutných k vyřešení daného projektu pořízeného
ztpodpory je příjemce v rozsahu dle Smlouvy a zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
i
2. Nelze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem výsledků
Poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem
pioskytovatele.
1.

3. lize-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, potom je příjemce povinen
bezodkladně uplatnit vlastnické právo k těmto výsledkům, zajistit jejich právní ochranu
Á po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu
i
prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů.
4. kVznikne-li jako výsledek projektu či jako nedílná součást výsledků projektu autorské dílo, popř.
ěstnaneeke dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
ředpisů, zejména počítačový program nebo software, je příjemce povinen s poskytovatelem ve
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t

lhůtě i)ro řešení projektu uzavřít bezúplatnou licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou poskytne poskytovateli
výhra4í právo v územně, časově a množstevně neomezeném rozsahu užívat, upravovat či jinak
měnititoto autorské (zaměstnanecké) dílo.
5. Práva k výsledkům a jejich využití se řídí dle § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
Článek 9
Odpovědnost za škodu
1. OdpoLdnost příjemce za ztráty nebo škody, které vzniknou při pinění Smlouvy, se řídí
ustanojveními občanského zákoníku. Příjemce a další účastník projektu odpovídají za škodu
spolecně a nerozdílně.
2. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
Vzhléclem k okolnostem si strany domluví řešení takovou formou, aby se předešlo škodám, resp.
aby tyly negativní následky sníženy na minimum.
3. Poskytovatel neodpovídá za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným
způssjpbem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které jsou založeny na výsledcích
dosažených při řešení projektu.
4. Příjénice se zavazuje, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku na náhradu
škody, která vznikla jednáním nebo naopak nečinností příjemce. Podmínkou odpovědnosti za
škodu je, že příjemce přispěl k příslušným škodám nebo že za ně odpovídá.
5. Smluvní strany si jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost.
Článek 10
Uplatnění katalogizační doložky
1. Příjemce bere na vědomí, že výsledky projektu definované ve Smlouvě a dále položky, které
budou poskytovatelem označeny ve schváleném konečném projektu jako položka zásobování
„)
(pnloha
konečného projektu), budou předmětem katalogizace dle § 9 a násl. zákona č. 309/2000
Sb.I, o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb
určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákoně. 309/2000 Sb.").
2. Příjemce se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro obrannou
staňdardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ") návrh
katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb.,
na; výsledky projektu, které jsou výsledkem řešení projektu podle Smlouvy. Předání návrhu
kakalogizačních dat je součástí pinění povinností příjemce dle této Smlouvy a příjemce nemá
nárok na úhradu nákladů (nad rámec Smlouvy) spojených s vypracováním katalogizačních dat.
Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v Katalogizační doložce.
3. Príjemce se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace ke zpracování
katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo dopinění katalogizačních dat Úř OSK
SOJ (katalogizační pracoviště).
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Článek 11
Poskytování informací
1. Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem
o projváděném řešení projektu a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému
výzkuktu, vývoje a inovací dle § 12 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
2. Příjemce piní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto článku prostřednictvím
posktovate1e, kterému předává údaje o projektu nebo údaje o získaných poznatcích
ke zvurejn'éní do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.
3. Při změně Smlouvy je příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů
zveřejňovaných v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací.
4. Údaj je příjemce povinen doručit poskytovateli v písemné a elektronické podobě (na hmotném
nosiči CD) v termínech o 15 kalendářních dnů kratších, než jaké jsou zákonem o podpoře
výzktirnu a vývoje stanoveny pro poskytovatele.
5. Pokud je předmět řešení projektu předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou informací
podlé zvláštního právního předpisu, musí poskytovatel a příjemce poskytnout ke zveřejnění
konILrétní informace o projektu a poznatcích ve zveřejnitelné podobě. Pokud je předmět řešení
proj4ktu utajovanou informací, předá poskytovatel i příjemce úpiné údaje o projektu
a po6latcích postupem stanoveným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o lezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 12
Zachování mlčenlivosti
1. Sm uvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech
vztahujících se k výsledkům projektu, které jim byly poskytnuty a jejichž předání dalším
subjektům by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné.
I
2. Závazek mlčenlivosti končí:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to
na základě jiných prací prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která
nesouvisejí s těmito smluvními pracemi;
b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří mají právo takto učinit.
3. Pokud jsou smluvní strany na základě Smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady a vnesena
práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré
údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.
Článek 13
Kontroly
1. Príjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty
vtahující se k řešení projektu. Dokumenty vztahující se k řešení projektu je příjemce povinen
u6ovávat nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení řešení projektu.
2. Poskytovatel je povinen provádět kontrolu pinění cílů projektu, včetně kontroly čerpání
a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů projektu podle uzavřené smlouvy
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto
kontrolu umožnit.
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3. Kontro a podle odstavce 2 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se
provádí vždy po ukončení řešení projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora,
je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 2 rovněž nejméně
jedenkrát v průběhu řešení projektu.
4. Finanční kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpišů, vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, a zákonem
č. 255)2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
I
5. Osobám provádějící kontrolu je příjemce povinen poskytnout ve stanovené době pro kontrolu
volnýj přístup na pracoviště příjemce k osobám podílejícím na řešení projektu, ke všem
dokumentům, počítačovým 7á7namům a zařízením, které přísluší k projektu.
Článek 14
Sankční ujednání
1. Je-li ešení projektu zahájeno se zpožděním zaviněným příjemcem, v jehož důsledku nebude
na řešení projektu vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané
prostředky budou vráceny na účet stanovený poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn
požaáovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky.
I
2. V případě, že příjemce provede změnu uznaných nákladů v rozporu s ustanovením čl. 4 těchto
Všedbecných podmínek, je příjemce povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v piné výši
část14, překračující jeho oprávnění. .
3. Nedódrží-li příjemce termíny zaslání zpráv a výkazů čerpání poskytnuté podpory a pinění
jednbtlivých etap řešení projektu, je povinen uhradit poskytovateli za každý den zpoždění
smh.Ivní pokutu ve výši 0,05 % z výše podpory poskytnuté pro příslušný kalendářní rok.
4. NedLdrží-li příjemce ustanovení čl. 8 odst. 2 těchto Všeobecných podmínek je povinen uhradit
posIbrtovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové výše uznaných nákladů.
5. V pLpadech, kdy by byly po ukončení Smlouvy vůči příjemci při finanční kontrole zjištěny
závážné finanční nesrovnalostí v souvislosti s užíváním poskytnuté podpory, může poskytovatel
požkdovat od příjemce vrácení celé poskytnuté podpory. Vrácená podpora bude zatížena
sml,tivní pokutou ve výši 5 % z celkové poskytnuté podpory.
I
6. Právo na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně od prvního dne následujícího po porušení
smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího
vyučtovani povinné straně.
7. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v piné výši.
Článek 15
Spory smluvních stran
Veškeré spory smluvních stran, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny smírnou
cestou. V případě, ze se nepodaří spor urovnat smírnou cestou, bude se postupovat prostřednictvím
přísluného soudu.
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Článek 16
Ukončení Smlouvy
1. Příjemce může, stejně tak jako poskytovatel, písemně vypovědět Smlouvu ze závažných
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, kdy
se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná
běžet První den měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Poskýtovatel může odstoupit od Smlouvy, jestliže:
a) řehení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
a !bově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován;
b) prijemce nedostál v piném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel písemně
+val, aby své závazky spinil nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy;
c) 4onentní rada nedoporučila pokračovat v řešení projektu a poskytovatel tento návrh
schválil;
d) zahájení insolvenčního řízení nebo řízení o likvidaci vedlo k přechodnému nebo
definitivnimu ukončení činnosti příjemce;
e) používá podporu v rozporu s jejím účelem.
3. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě, kdy příjemce poskytl nepravdivé údaje
nebol se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat finanční podporu poskytovatele nebo
jinou výhodu ze Smlouvy.
4. Příjemce po obdržení rozhodnutí o odstoupení poskytovatele od Smlouvy provede všechna
nezbkná opatření k tomu, aby své závazky při řešení projektu zcela vypořádal.
5. Při ódstoupení od Smlouvy:
a) podle odst. 2 tohoto článku mohou být uznány jen náklady za poskytovatelem schválené
Cirmosti konané v souvislosti s řešením projektu, které byly konány před vznikem důvodu
Pro odstoupení od Smlouvy. Dále mohou být uznány i náklady, které byly uznány za
žpůsobilé před termínem odstoupení;
b) kodle odst. 3 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v piné výši;
prostředky požadované k vrácení budou zatíženy smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové
lyýše poskytnuté podpory.
6. Při livypovězení Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytovateli
poskytnutou podporu sníženou o uznané náklady za poskytovatelem schválené výstupy
(poznatky, podklady) z projektu, které byly vynaloženy příjemcem před termínem doručení
i
výpovědi ze strany poskytovatele, nebo vzniku důvodů pro výpověď na straně příjemce. Dále
může byt vracena podpora snížena o poskytovatelem uznané náklady, které byly vynaloženy
v dllobré víře a uznány za platné poskytovatelem po termínu doručení výpovědi příjemci
do ániku práv a povinností ze Smlouvy.
Článek 17
Závěrečná ustanovení
Výjimky z těchto Všeobecných podmínek musí být uvedeny ve Smlouvě.
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