
mhHIN.a O spolupráci při řeŠenÍ projektu výzkumu 16-31156A 
hutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu na jeho podporu 

I. 
Smluvní strany 

1.1. 
Sídlo: 
IČ: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
61989592 

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen "příjemce" na straně jedné 

a 

1.2. Fakultní nemocnice Plzeň 
sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory 
IČ: 00669806 
zastoupená: MUDr. Václav Šimánek, Ph. D.; ředitel 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen "spolupříj emce" na straně druhé 

uzavírají v souladu s ust § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 
o spolupráci při řešení projektu výzkumu č. 16-31156A a způsobu poskytnutí části účelových 

finančních prostředků na jeho řešení. 

2.1. 

ll 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci části dále uvedeného projektu: 

Název projektu: Využit í proteomiky, imunohistochemie a nových experimentálních metod pro 
typizaci amyloidu 

Identifikační kód projektu: 16-3 1156A 

Odpovědný řeš i tel projektu: 
Odpovědný spoluřešitel projektu: 

2.2. 
Pro smluvní strany je závazná Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu 
výzkumu č. 16-31156A (dále jen "Smlouva") včetně příloh. Její kopie je nedílnou součástí této 
smlouvy. 



III. 
Poskytnuti účelových finančních prostředků 

3.1. 
Příjemce poskytne spolupříjemci účelovou podporu v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy 
a způsobem v ní uvedeným. 

3.2. 
K úhradě skutečně vynaložených nákladů při řešení části projektu v jednotlivých letech budou 
na základě Smlouvy spolupříjemci převedeny účelové finanční prostředky v celkové výši 
485.000,- Kč. Rozdělení do jednotlivých let je následovné: 

Rok 2016 
Rok 201 7 
Rok 2018 
Rok 2019 

.., ., 

..),..) , 

1 O 1. 000,- Kč 
128.000,-Kč 
128.000,- Kč 
128.000,- Kč 

Výše účelové podpory v uvedeném členění je závazná a nesmí být měněna bez písemného 
souhlasu poskytovatele. Spolupříjemce může používat účelovou podporu výhradně na činnosti 

specifikované ve schváleném projektu k dosažení cílů v něm uvedených a pouze v příslušném 
kalendá!ním roce ve Smlouvě stanoveném. Pokud dojde ke změně výše účelové podpory, 
oznámí tuto skutečnost p11jemce spolupříjemci písemnou formou nejpozději do 30 dní od 
okamžiku, kdy se tuto skutečnost příjemce dozví. 

3.4. 
Příjemce převede finanční prostředky na účet spolup11jemce do 30 dnů po jejich obdržení od 
poskytovatele dotace. 

IV. 
Povinnosti smluvních stran 

4.1. 
Smluvní strany se zavazují realizovat projekt v souladu se schválenou projektovou žádostí, 
obecně závaznými právními předpisy, se smlouvou o poskytnutí účelové podpory a všemi 
souvisejícími pokyny a pravidly stanovenými poskytovatelem dotace. 

4.2. 
Smluvní strany se zavazttií řádně realizovat projekt podle schválených parametrt\ a indikáton1 
v rozsahu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí účelové podpory, předcházet rizikům 

vyplývaj ícím z rea lizace projektu a usilovat o jejich minimalizaci. 

4.3. 
Smluvní strany se zavazují podrobit se kontrolám projektu konaných ze strany poskytovatele 
dotace či dalších kontrolních orgánů a poskytovat při těchto kontrolách odpovídající souči1most. 

4.4. 
Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech, které by mohly 
podstatně ovlivnit realizaci projektu, o každé okolnosti, která by mohla ovlivnit účast smluvní 
strany na plnění úkolů a povinností stanovených touto smlouvou. 
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4.5. 
Spolupříjemce se dále zavazuje: 

4.6. 

vést oddělenou účetní evidenci o čerpání a užití účelových finančních prostředkú 

poskytnutých na řešení projektu tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno 
od ostatního majetku spolupříjemce, 

předložit příjemci na základě účetní evidence zúčtování účelov)'ch finančních prostředků 
vynaložených na řešení tohoto projektu v jednotlivých letech, a to nejpozději vždy do 
15. ledna, 
vrátit příj emci í'inanční prostředky, které nebyly dočerpány do konce příslušného 
kalendářního roku, na účet příjemce 
n~jpozději do 15. ledna roku následujícího po ukončení příslušného kalendá111ího roku, 
písenmě informovat příjemce o změnách, které nastaly v době od vydání Smlouvy, a to 
zejména těch, které se dotýkají jeho případné neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti 
vyplývající pro něj ze Smlouvy a o všech významných změnách svého majetkoprávního 
postavení, jak)rmi jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti , změna právní 
fonny, snížení základního jmění, vstup do likvidace, prohlášetú konkurzu na majetek 
spolupříjemce, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to bezprostředně poté, co 
tyto změny nabudou právní platnost, 
uhradit přijemci odvody a sankce, pokud budou vůči němu uplatněny v dúsledku 
neoprávněného použiti účelových finančn ích prostředkú spolupříjemcem. 

V případě, že spolupříjemce poruší závazky stanovené v této smlouvě je příjemce oprávněn 
požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků z dotace. V takovém případě se zavazuje 
spolupříjemce uhradit na bankovní účet příjemce neoprávněně použité prostředky, které mu byly 
na základě této smlouvy poskytnuty, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy příjemce 
prokáže porušeru této smlouvy a písemně vyzve spolupříjemce k tomuto vrácení, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

4.7. 
V případě, že bude ze strany poskytovatele dotace nebo j iným správtúm úřadem České 
republiky uložena příjemci povinnost vrátit část poskytnutých fmančních prostředků, které byly 
ze strany příjemce přerozděleny spolupříjemci , a to v případě, pokud bude toto vrácení 
požadováno správním orgánem z důvodu použití těchto prostředků spolupříjemcem k účelům 
odporuj ícím účelu poskytnutí dotace nebo v rozporu s podmínkami stanovenými rozhodnutím 
o poskytnutí dotace či touto smlouvou či z důvodu porušení právních předpisů spolupříjemcem 
při řešení projektu, zavazuje se spolupříjemce vrátit prostředky z poskytnuté dotace příjemci, tj. 
uhradit je na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 
kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy ze strany příjemce. 

V. 
Dohoda o utajení a ochraně informací 

5.1. 
Informace poskytnuté za účelem realizace této smlouvy, ať budou poskytnuty písemně, ústně, 
zjištěny pozorováním či j iným zpúsobem a které současně bude pro zaji štění ochrany duševního 
vlastnictví nezbytné utaj it a u kter)1ch jedna smluvní strana písemně upozorní druhou smluvní 
stranu na jejich důvěrný charakter, budou považovány na důvěrné. 
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5.2. 
Smluvni strany se tímto zavazují při nakládání s informacemi důvěrného charakteru, které jim 
budou poskytnuty j inou smluvní stranou, respektovat a dodržovat jej ich dúvěrný charakter. 
Veškeré poskytnuté informace a veškerá práva k nim zůstávají i nadále ve vlastnictví a držení 
poskytovatele inforn1ací. Strana, která je příjemcem důvěrných ínfom1ací je povinna zachovávat 
o nich mlčenlivost, tyto informace nesdělovat třetím osobám bez předchozího písemného 
souhlasu jejich poskytovatele a informace chránit přiměřen)'m způsobem proti jejich ún iku. 
Příjemce informací se zavazuje zachovávat důvěrnost poskytnutých informací minimálně na 
stejné úrovni, jako chrání své důvěrné informace obdobného charakteru. Smluvní strany se 
zavazuj í zavázat k povirmosti mlčenlivosti své zaměstnance. Zaměstnancem smluvní strany se 
pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci této strany, případně jiné osoby, které vykonávají 
činnost pro smluvní stranu na základě jakéhokoliv závazkového důvodu, pokud taková činnost 

souvisí s plněním závazků z této smlouvy. 

5.3. 
Příjemce informací není v souvislosti s touto dohodou povinen utajovat a omezovat využití 
informací, které 

5.4. 

a) měl p1ijemce informaci k dispozici před tím, než mu byly poskytnuty poskytovatelem 
informací, 

b) se staly veřejně známými, aniž by se tak stalo porušením této dohody ze strany příjemce 
informací, 

c) byly poskytovatelem předchozím písemným souhlasem z povinnosti mlčenlivosti a 
zachování důvěrnosti uvolněny, 

d) byl příjemce infom1ací povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené 
povinnosti či v rámci soudního nebo správního řízení. 

Na žádost poskytovatele infonnací je příjemce informací povinen bez zbytečného odkladu, 
podle dispozic poskytovatele informací vrátit ve formě, ve které byly poskytnuty. Smluvní 
strana má právo na náhradu škody způsobenou porušením dohody o ut~jení a ochraně informací 
druhou smluvní stranou. 

5.5. 

Smluvní strany se zavazují nezveřejnit informace o projektu a jeho výsledcích, pokud by tím 
byla ohrožena oclu·ana výsledld1 projektu či duševního vlastnictví vznikajícího v rámci plnění 
projektu. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že odpovíd~jí za újmu, která by porušením této 
povinnosti mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů. 

VI. 
Ochrana duševního vlastnictví 

6.1. 
Právem duševního vlastnictví se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

• autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze a 
know-how, 

• průmyslová práva, tedy ochrana výsledků teclu1ické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné 
vzory), předmětú prťunyslového v)'tvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení 
(ochranné známky) a konstTukční schémata polovodičových výrobků (topografie 
polovodičových výrobk11). 
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6.2. 
Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou autorského práva, práv souvisejících s právem 
autorským a právem pořizovatele databáze se řídí obecně závaznými právními předpisy České 
republiky, zejména zákonem č . 12 1/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonú (autorský zákon), ve znění pozděj šich 
předpisů. 

6.3 . 
Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou prúmyslového vlastnictví vytvořeného při 

realizaci projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména 
zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozděj ších předpisú, 
zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně prťunyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 478/ 1992 Sb., o užitn)rch vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č . 
221/2006 Sb., o vymáhání práv z prťunyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu 
průmyslového vlastnictví, zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, 
zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdčjších předpisů. 

6.4. 
Vlastnické právo k výsledkúm projektu dosaženým v rámci realizaci této smlouvy náleží při 
zachování práv jej ich autorů a původcú vypl)rvaj ících z právních předpisů o ochraně duševního 
vlastnictví té smluvni straně, čiimostí jejichž zaměstnancti bylo těchto výs ledků dosaženo, a to 
v podílu, kterým se na vzniku duševního vlastnictví podíleli. Púvodcem vynálezu je ten, kdo jej 
vytvořil vlastní tvůrčí prací. Spolupůvodci maj í právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli 
na vytvoření vynálezu. Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměm · 
k zaměstnavateli , přechází právo na patent na zaměstnavatele. Právo na pťtvodcovství tím není 
dotčeno. 

6.5. 
Vznikne-li duševní vlastnictví spoluprací obou smluvních stran, zavazuj i se tyto dotčené strany 
neprodleně písemnou formou upravit svoje vzájemná práva a povitmosti k takto vytvořenému 
duševnímu vlastnictví, zej ména, nikoliv však pouze, zplisob a formu užívání, spoluvlastnické 
podíly, poměr úhrady nákladů spojených s vedením příslušných řízení za účelem dosažení 
nejvýhodnější ochrany, jakož i způsob j eho využití. Pro případ, že k uzavření dohody o podílech 
na vlastnických právech k výsledkúm nedojde a pro případ neshody smluvtúch stran o velikosti 
podílu na dosažení výsledku, předloží hlavní řešitel návrh dohody o vlastnictví výsledku 
projektu k rozhodnutí statutárním orgánť1m smluvních stran. Pokud nedospějí smluvní strany v 
této věci k dohodě, rozhodne o ni přís lušný soud. 
6.6. 
Smluvní strany j sou oprávněny užívat výsledky výzkumu dosažené v rámci spol·upráce dle této 
smlouvy pro svou vlastní potřebu v)'zkumu. Publikovat výsledky v)'zkumu dosažené společně 
s druhou smluvtú stranou může pouze se souhlasem této smluvní strany. O v)'nosy z publikace 
čij iného užití výsledku se smluvní strany dělí podle podílu své účasti na spo lečném výsledku. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1. 
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy jí upravené, z ní vyplývající a s ní 
související podle příslušných pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, s jejichž 
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obsahem j sou smluvní strany ke dni uzavření této smlouvy plně seznámeny a příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

7.2. 
Dodatky a změny této smlouvy j sou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. 

7.3. 
Tato smlouva j e vyhotovena ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž po podpisu 
obdrží smluvní strany po jednom pare a jedno vyhotovení pro poskytovatele. 

7.4. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou poskytovatelem k řešení 

grantového projektu. Smlouvaje účitmá ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7.5. 
Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že j sou seznámeny a srozuměny s 
celým obsahem této smlouvy a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či 

naopak práva, bez výhrad je přUímají a takto se k uvedené smlouvě připoj qjí. 

V. Ol · d Lr~ Zclé omouc1, ne . . . .. .. : . .. . 

;;~ MA.:Ph.o. ······ 
rektor 
Univerzita Palackého v Olomouci 
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'MINISTERSTVO ZDRAVOTNtCTVf 
CESKÉ REPUBUKY 

Smlouya o poskytnutf účelové podpory na řešeni proJektu č. 16-31156A panelu č. P08 

v rámci 2. vefejné soutěže ve výzkumu, experimentálním výv.ojl a inovacích vyhlášené v rámci Progra'mu na 

'podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 -2022 (dále jen .,Vefejná soutěž" ) podle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpote výzkumu. experimentálního vývoje a Inovaci z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a lnovac0, ve znění 

pozdějšlch pfedpisů (dále jen ,,Zákon") a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonrk. 

Strany 

1 . česká republika - Ministerstvo zdravotnlctvf 
se sídlem Palackého nám. 375/4128 01 Praha 2 

IČO: 00024341 
Zastoupená: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ministrem 
(dále jen "Poskytovatel") 

2 . Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 51 1/8, 771 47 Olomouc, CZ 
IC0:61989592 ,?K7f1:~4;J;..kw k;.·t-/ ~/ ..Rv,)h tii'//,Ad!V ~,L.f/~t?rt?/'i-C'S,-. 

Zastoupený( á): ·tfo/. /.fp 1.: . .ft!'!).{?.IJJ.4.'f!.f. ... ((.(?.1-:t'?!!#.tt;. ./.(:.1.;.?..~.}-;.!!!: !~~,(. ~.~&..o/-r. t!p. ~.~Fu /' ú.tdc..- • 
Zapsaný: ........................................................... .................................................................................. . 

č. účtu : ......... .............. ..... ! .  vedený u ..  .. 
(dále jen ,.Přljemce") 

uzavřely dnešního dne tuto 

Smlouvu o poskytnuti účelové podpory na f&šenl pro) ektu č. 16-31156A panelu č. P08 

v rámci 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacfch vyhlášené v rámci Programu na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015- 2022 (dále jen .,Smlouva"): 

I, Projekt 

1. Poskytovatel vyhlásil dne 15.5.2015 Veřejnou soutěž . Příjemce podal do Veřejné soutěže návrh 

projektu, kterému bylo Poskytovatelem pflděleno reglstračnf čfslo 16-31156A a který je nedílnou součásti 

této Smlouvy. Návrh projektu je pro svůj rozsah um(~těn v aplikaci pro návrhy a správu projektů (dále jen 

"Aplikace"), kde si ho řešitel může kdykoliv zobrazit (dále jen .,Návrh projektu"). Vefejná soutěž je v 

Aplikaci vedena pod názvem MZ VES 2016. 

2. Název projektu: Využit! proteomlky, Imunohistochemie a nových e~P,erimentálnfch metod pro typizaci 

amyloldu 

Pfedmět a cíle fešenf projektu: 1. srovnání metody HPL.C/MS a lmunodetekčnfch metod 2. srovnání 

sensitivity HPLC/MS v různém materiálu (podkožní tuk, ostatnf tkáně) 3. analýza proteomu asociovaného 

s amyloldovýml depozity a jeho klinickému významu 4. vývoj nových fl uorescenčnfch barviv se specifickou 

vazbou na amylold 

Cfle projektu, jeho předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažen( jsou přesně a závazně 

uvedeny v Návrhu projektu. 

Registrační čfslo projektu: 16·31156A 

(dále jen "Projekt") 
3. Datum zahájení řešení Projektu: 1.4.2016 

Datum ukonče nf řešení Projektu: 31.12.2019 

Datum doručení drlčf zprávy: nejpozděj i do 15. 1. následujícfho kalendáfního roku 

Datum doručeni závěrečné zprávy: do 31.1. kalendářního roku následujfcfho po ukončeni řešenf Projektu. 
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4. Řešitel (včetně všech přrpadných akademických titulů a vědeckých hodnostQ: 

(dále Jen .. Řeiltel"). 
5: Stupe!'\ důvěrnosti údajů dle ustanovenf obecně závazných právnfch předpisů: S - veřejně pffstupné. 

11. Celkové náklady na feěenf Projektu 

1. Celková výše uznaných nákladů na celou dobu fe~enf Projektu je uvedena v Návrhu projektu ve formuláři 

Část B -dle ust. čl. 5.3. odst. (6) zadávacl dokumentacetéto Veřejné soutěže. 

2. Celková výše účelové podpory z veřejných prostředků poskytovaná Poskytovatelem (dále jen .. ú~lové 

prostfedkyu) na celou dobu řešenf Projektu činí 10·106 000 Kč. 

3. Pro prvnl rok fešenf Projektu člnf výše účelové podpory z vefejných prostředků poskytované 

Poskytovatelem 2 274 000 Kč . Rozpis Účelových prostředků pro prvnr rok fešení Projektu je uveden v 

Přfloze č. 1, která tvoří součást této Smlouvy. 

111. Základnl ustanoven( 

1. Poskytovatel vyhlásil dne 15.5.2015 Vefejnou soutěž, přičemž práva a povinnosti Poskytovatele a 

Přfjemce jako uchazeče v průběhu této Veřejné soutěže byla, kromě obecně závazných právních 

pfedplsů, upravena zadávacf dokumentaci této Veřejné soutěže. (dále jen .. Zadávacf dokumentace"). 
V mffe, v jaké Je Zadávacf dokumentace relevantnl pro plněni této Smlouvy, je Pffjemce povinen se Jl pfl 
plněni této Smlouvy fidlt . Pf~emce je povinen k tomu zavázat I Řešitele a dalšfho účastnfka (ten je 

povinen k tomu zavázat spoluřešitele). V přfpadě jakéhokoliv rozporu mezi ustanovenfmi této Smlouvy a 

Zadávacr dokumentace majf přednost ustanoveni této Smlouvy. Zadávacf dokumentace je dostupná na 

webových stránkách Poskytovatele (www.mzcr.cz) a Agentury pro zdravotnický výzkum l:eské republiky, 

organizačnf složky státu (www.azvcr.cz). Přijemce podal do této Veřejné soutěže Návrh projektu. 

2. Na základě výsledků Veřejné soutěže Poskytovatel uzavfrá s Přfjemcem tuto Smlouvu za účelem úpravy 

vzájemných práv a povinnosti při poskytovánf podpory z veřejných prostředků na Projekt, jehož 

specifikace Je uvedena v čl. I. této Smlouvy a v Návrhu projektu. 

IV. Řelltel 

1. Aešltel Identifikovaný v čl. I. odst. 4 této Smlouvy je Přijemci odpovědný za odbornou úrovel'\ Projektu. 

Práva a povinnosti Řešitele jsou ve vztahu k Přijemci řešena zvláštnfm smluvnfm vztahem mezi nimi, nenl

li Pffjemce současně Řešitelem . Práva a povinnosti Řešitele ve vztahu k Poskytovateli jsou řešena 
ustanovenfmi této Smlouvy a Zadávacf dokumentace. 

2. Přfjemce odpovldá za to, že Řešitel byl seznámen s obsahem této Smlouvy včetně obsahu všech jejfch 

příloh a dodatků , jakož I se Zadávacr dokumentaci a že se zavazuje ve vztahu k Poskytovateli dodržovat 

veškerá ustanoveni obecně závazných právnlch předpisů, Smlouvy včetně všech jejfch přlloh a doqatků a 

Zadávacl dokumentace. · 

3. Pfijemce tfmto ujišťuje Poskytovatele, že shora uvedený Řešitel'je k P.ffjemcl v pracovněprávnfm vztahu, 

pokud nenf Přijemce- fyzická osoba současně Řešitelem. 

V. Uznané náklady a podpora z veřejných prostředku 

1. Poskytovatel schválil jako uznané náklady ty náklady, které jsou uvedeny v Návrhu projektu. Přlpadné 

změny oproti Návrhu projektu jsou uvedeny ve Specifikaci změn Účelových prost1edků oproti obsahu 

Návrhu projektu, která tvofí Přflohu č. 2 a jako taková je součástf této Smlouvy. ·Pl'fjemce fyto změny 
akceptuje a podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s Přflohou č. 2 této Smlouvy seznámiL 

2. Podrobná specifikace položek uznaných nákladů a jejich členění je stanovena v Návrhu projektu, v rozpisu 

Účelových prostředků pro první rok řešení Projektu, přfpadně ve Specifikaci změn Účelových prostředků 
oproti obsahu Návrhu projektu. 

3. Celková yýše Účelových prostředků Je stanovena v ustanoveni čl. ll odst. 2 této Smlouvy. 

4. Výše a rozdělen( podpory z veřejných prostfedků je stanovena pro prvnf rok fešenf Projektu v ustanovenf 

čl. ll odst. 3 této ~mlouvy. 



Pro dalšf roky tešenr Projektu budou údaje dle odst. 4 tohoto článku stanoveny v dodatku k této Smlouvě 
uzavřeného dle čl. XII. odst. 2 této Smlouvy. 

Vl. Poskytnuti Účelových prostfedků 

Pro prvnf rok tešenf.Projektu poskytne Poskytovatel Pfijemci na 'fešenf Projektu účelovou podporu ve výši 

uvedené v čl. ll. odst. 3 této Smlouvy, za splněn( podmfnek, ve lhůtě a způsobem, které vyplývajl 

z ustanoven( Zadávacr dokumentace a této Smlouvy. 

Pro každý dalšf kalendáfnl rok řešenr Projektu bude výše účelové podpory pro pffslušný rok · upfesněna 
formou dodatku k této Smlouvě, uzavfeného dle čl. XII. odst. 2 této Smlouvy, postupem, ve lhůtě a za 

podmlnek dle Zadávacf dokumentace. Na základě takto uzavřeného dodatku k této smlouvě pak poskytne 

Poskytovatel Přfjemci účelovou podporu pro předmětný kalendářn í rok za splněni podmfnek, ve lhůtě a 

způsobem , které vyplývajl z ustanoveni Zadávacl dokumentace a této Smlouvy. 

Dojde-li v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci čerpání ·rozpočtu , je Poskytovatel oprávněn určit 

plsemným oznámením lhůtu k poskytnuti Účelových prostředku Přijemcl. Poskytovatel je v pffpadě, že 

dojde v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci čerpání rozpočtu. rovněž vždy oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 

Vll. Účast dalších účastnfk(J 

Pokud se na řešení Projektu má podnet jeden nebo vice dalšlch účastnfl<.ů , je účast dalšlch účastnfků , 

jakož i rozsah a specifikace účasti jednotlivých dalšlch účastnfků na řešenf· Projektu uvedena v Návrhu 

projektu. Výše jejich podpory pro prvnf rok fešenf Projektu je uvedena v rozpisu Účelových prostředků pro 

první rok řešenf Projektu. 

Výše podpory z veřejných prostředků určené dalšfmu účastnfl<u (dalšfm účastníkům) a jejf rozdělen( v 

dalšlch letech řešení Projektu bude předmětem úpravy v rozpisu Účelových prostředků pro dalšl 

kalendářnf rok ve formě dodatku k této Smlouvě dle čl. XII. odst. 2 této Smlouvy. 

Pokud se na fešenr Projektu má podOet jeden nebo vice dalšfch účastnfků, je Přijemce povinen ve lhůtě , 

za podmínek a s náležitostmi dle Zadávacr dokumentace a této Smlouvy uzavřft s každým dalšfm 

účastnfl<em plsemnou smlouvu o účasti na tešení Projektu a jeden stejnopis každé takovéto smlouvy 

spolu se všemi přflohaml opatřený originálnfmi podpisy všech smluvnfch stran doručit v této lhůtě 

Poskytovatell na adresu jeho sfdla. Smlouva o účasti na řešenf Projektu musr být mezi P'ffjemcem a 

dalšfm účastnlkem uzavřena na dobu určitou, a to nejméně na dobu, na kterou je uzavřeha mezi 

Přijemcem a Poskytovatelem tato Smlouva. 

4. Jestliže Poskytovatel poskytuje podporu Přijemci včetně části podpory určené pro dalšfho účastnlka, musf 

být součásti obsahu každé smlouvy o účasti na řešenf Projektu uzavfrané mezi Přijemcem a dalšlm 

účastnfkem ujednánf o tom, že Přfjemce poskytne dalšlmu účastnfkovl jemu určenou část podpory ve 

lhůtě 30 dnů od obdrženf této části podpory Pfijemcem od Poskytovatele, a to převodem na účet dalšlho 

účastnfka vedený u peněžnfho ústavu, který musf být ve smlouvě o účasti na řešeni Projektu -výslovně 

uveden. Přijemce je povinen poskytnout dalšlmu účastnfku v uvede.n.é l hůtě a uvedeným způsobem 

veškeré prostředky, které tvoff část podpory určené pro dalš( účastnfl<y a které má ve své dispozici. 

5. Přijemce je povinen učinit součástf obsahu každé smlouvy o účasti na fešenf Projektu uzavfrané s dalšlm 

účastnfkem ustanoveni zavazujfcf dalšfho účastnfka dodržovat veškeré povinnosti Přfjemce, jakož i 

povinnosti dalšfho účastnfka, které vyplývaj f z ustanoveni této Smlouvy a z ustanoveni Zadávacl 

dokumentace, s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemopou vztahoval na dalšlho 

iJč.astnfka. 
6. Přfjemce je povinen učinit součásti obsahu každé smlouvy o účasti na fešenf Projektu uzavlrané s dalšfm 

účastnfkem ustanoveni zavazujfcí dalšfho účastnfka umožnit výkon kontroly plněnf jeho povinnostr v 

rozsahu a způsobem vyplývajlclm z této Smlouvy, z ustanoveni Zadávacl dokumentace, jakož i 

vyplývajfclm z ustanoven( smlouvy o účasti na řešenf Projektu uzavfrané mezi Ptfjemcem a dalšfm 

účastnfkem a obecně závazných právnlch předpisů, a to jak PřQemcl , tak I Poskytovateli (kontrolnf 

oprávněn~ Přijemce I Poskytovatele vůči dalšlmu účastnfku jsou tak totožná). Dále je Pffjemce povinen 

učinit součásti obsahu každé smlouvy o účasti na řešenr Projektu uzavírané s dalšfm účastnfl<em 
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ustanoven( zavazujfcf dalšfho účastnfka plnit povinnosti obsažené v Zadávacf dokumentaci jak vúči 
Poskytovateli, tak i vůči Přijemci. 

7. Smlouva o účasti na fešenf Projektu musf dále obsahovat jméno, přijmenf (včetně všech přfpadných 

akademických titulů a vědeckých hodnost0 a datum narozenf/rodné čfslo dalšfm účastníkem 

ustanoveného spoluřešitele. 

Vlil. Použiti Účelových prostfedku a zásady hospodafenl s nimi 

1. Přfjemce bere na vědomí skutečnost, že jakékoliv prostfedky poskytnuté mu Poskytovatelem na základě 

této Smlouvy jsou dotacf dle obecně závazných právnfch předpisů a jsou účelově vázány. Pfijemce nebo 

dalšf účastnfk je povinen takové prostředky použJt výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu dle této 

Smlouvy vynaložených Příjemcem nebo dalšfm účastnfkem při řešeni Projektu za podmfnek a v rozsahu, 

které vyplývají z této Smlouvy, Zadávacf dokumentace a obecně závazných právnfch předpisů. 

2. Pffjemce je povinen hospodařit s poskytnutými Účelovými prostředky s péčf řádného hospodáře, plnit 

povinnosti stanovené touto Smlouvou, Zadávacf dokumentací a obecně závaznými právnfml předpisy 

(zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvlsejícfch zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějšfch předpisů) a dále je povinen se pří hospodaření s poskytnutými 

Účelovými prostředky řfdit písemnými pokyny Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu po jejich 

obdrženr. Přijemce je dále povinen obdobným způsobem zavázat každého dalšfho účastnfka. 

3. Pokud v průběhu fešenf Projektu nastanou skutečnosti vyžadujfcf jakoukoliv změnu skladby či výše 

Účelových prostředků , postupuje se způsobem uvedeným v Zadávací dokumentaci pro změny v rámci 

fešenf Projektu. 
4. Použltf Účelových prostředků a zásady hospodařen[ s nimi se dále ffdí ustanovenfmi Zadávacr 

dokumentace a obecně závazných právnfch předpisů. 

5. Poru§f-11 Pfijemce nebo kterýkoliv dalšf účastnfk jakoukoliv povinnost týkajfcf se hospodaření s Účelovými 

prostředky nebo použití těchto prostředků , která vyplývá z ustanovenf obecně závazných právnfch 

předpisu nebo této Smlouvy nebo Zadávací dokumentace, je Poskytovatel vždy oprávněn od této Smlouvy 

ods1ouplt. Tím nejsou dotčeny dalšf důsledky porušenf povinností vyplývajfcf z obecně závazných 

právnfch předpisů , této Smlouvy nebo Zadávacr dokumentace. 

IX. Evidence a vypofádánf poskytnuté podpory 

1. Pfijemce je povinen vést pro Projekt samostatnou oddělenou účetnf evidenci (podle obecně závazných 

právnfch předpisu upravujfcích vedenf účetnf evidence), která musf být vedena správně , úplně, prúkazně, 

srozumitelně, přehledně, způsobem zaručujfcfm trvalost účetnfch záznamů a to takovým způsobem, aby 
P'ff]emce mohl kdykoliv na výzvu Poskytovatele poskytnout věrohodné , aktuálnf a prokazatelné údaje o 

stavu hospodařenf.s Účelovými prostředky a tyto údajé rovněž prokázat. 

2. O všech uznaných nákladech musí být v rámci shora uvedené účetnr evidence vedena na sarpostatném 

analytickém účtu samostatná a oddělená evidence a v jejfm rámci pak dále samostatná a oddělená 

evidence o výdaj fch a nákladech hrazených z Účelových prostředků. Evidence hospodařen[ s 

Účelovými prostředky tedy musí být zcela oddělena od evid~nce případných jakýchkoliv dalšfch finančních 
prostředků na 'fešenf Projektu vynaložených (např. flnančnfch prostředků Přfjemce nebo dalšfho 

účastnfka) . Ke každému uplatněnému výsledku musf přfjemce vykázat všechny zdroje ·veřejných 

prostredků, s jejichž podporou byl výsledek dosažen. 

3. · P'fijemce je povinen uchovávat doklady o projektu financovaném z účelové podpory pQ dobu nejméně pěti 

let od ukončení účinnosti této Smlouvy. 

4. Pfijemce je povinen za kaidý kalendářní rok řešenf projektu předložit na základě účetní evidence 

vyúčtován( Účelových prostředků vynaložených na fešenr tohoto projektu k datu stanovenému 

Poskytovatelem a současně vrátit Poskytovateli Účelové prostředky, které nebyly dočerpány do konce 

kalendářního roku, na účet poskytovatele č.  variabilnf symbol 

v předep~aném tvaru nebo jím stanoveným způsobem do státnfho rozpočtu (s výjimkou převodu do fondu 

účelově určených prostředků oprávněnými subjekty - viz § 26 zák. č. 341 /2005 Sb., o veřejných 

výzkumných instltucfch, ve zněnf pozdějšfch předpisů a § 18 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých 



školách, ve zněnf pozdějších předpisů). Současně předložl vyúčtováni uznaných nákladů projektu s 
uvedenfm všech zdrojů jejich krytr. Uznané náklady na fešení projektu výzkumu a vývoje jsou definovány 

zákonem opodpoře výzkumu a vývoje, Zadávacf dokumentaci a touto Smlouvou. 

Další povinnosti Pffjemce týkajfcf se vedení účetnl evidence vyplývajf ze Zadávacf dokumentace a obecně 
závazných právnfch předpisů. 

X. Kontrola 

Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv kontrolu a hodnoceni plnění crlů Projektu včetně kontroly 

čerpán i a užlvánf podpory a hospodařeni s Účelovými prostředky , účelnosti uznaných nákladů podle této 

Smlouvy, využiti výsledků Projektu a plněni povinnosti PHjemce, ~ešitele, dalšlho ú~astnfka a 

spoluřešitele , a to u Příjemce I dalšího účastnfka. 

Pfijemce Uakož i ~ešltel) a dalšf účastnfk Uakož l spoluřešitel) je povinen umožnit Poskytovateli výkon 

jeho kontrolnfch oprávněni dle této Smlouvy a Zadávacl dokumentace a poskytnout Poskytovateli 

veškerou nutnou nebo Poskytovatelem požadovanou součinnost. Pfljemce je povinen každého dalšfho 

účastnfka zavázat k podrobeni se kontrole ze strany Poskytovatele v rozsahu uvedeném v tomto článku X. 

a také k tomu, aby dalšl účastnlk obdobným způsobem zavázal každého jím ustanoveného spoluřešitele. 

Poskytovatel má právo provést kontrolu dle této Smlouvy nebo Zadávacl dokumentace kdykoliv v průběhu 

řešeni Projektu, jakož i po jeho ukončení. Kontrola ze strany Poskytovatele u Přfjemce nebo u dalšlho 

účastnfka nijak nenahrazuje provedeni kontroly územnfmi finančnlml orgány dle obecně závazných 

právnfch předpisu . · 

Ptijemce je povinen uvádět v rámci dflčích .zpráv, v rámci závěrečné zprávy nebo jakýchkoliv jiných 

dokumentů (oznámeni, žádostí, Informací atd.) doručovaných Poskytovateli výlučně pravdivé, úplné a 

nezkreslené údaje. Pokud tuto svou povinnost Pffjemce poruší, je Poskytovatel vždy oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit, přičemž dalšf povinnosti Pfijemce stanovené pro tento pHpad obecně závaznými 

právními předpisy, touto Smlouvou nebo Zadávací dokumentaci nejsou dotčeny. 

Dalšf práva a povinnosti stran týkajlcí se kontroly vyplývaj f z ustanoveni Zadávacl dokumentace. 

XI. Postup pf! fešenl Projektu 

Přfjemce je bez dalšího povinen začít řeš it Projekt ve lhůtě do 60 kalendářnfch dnu ode dne účinnosti této 

Smlouvy, v pffpadě rozpočtového provizoria ve lhůtě a postupem podle zákona č. 218/2000 Sb. o 

rozpočtových pravid lech a o změně některých souvlsejlclch zákonů (rozpočtová pravidla) , ve zněnl 

pozdějšfch předpisů , a pokračovat v řešeni Proje.ktu až .do data ukončeni řešeni Projektu uvedeného v 

ustanoveni čl. I. odst. 3 této Smlouvy nebo do ukončeni účinnosti této Smlouvy, nastane-U dřfve, a to 

způsobem vyplývajlcím z této Smlouvy, zejména z jejích ptnoh, Zadávacl dokumentace a obecně 

závazných právnlch předpisů. 

2. Příjemce i dalšf účastnfk je povinen postupovat pfi řešení Projektu s odbornou péči, s využitfm v~ech 

odborných znalost( Přfjemce, ~ešitele, dalšího účastnfka a spoluřešitele. Pffjemce je povinen každého 

dalšího účastnfka zavázat k postupu při fešenf Projektu dle pfedchozl věty. 

3. Plijemce I dalšf účastník Je povinen využívat při fešenl Projektu hmotný a nehmotný majetek, který pro 

řešení Projektu z Účelových prostředků pořídil , a to v rozsahu a způsobem vyplývajícfm z této Smlouvy 

nebo Zadávací dokumentace. Příjemce je povinen každého dalšího účastnfka zavázat způsobem dle 

pfedchozl věty. 

4. ~rámci postupu při řešen i Projektu je přfjemce povinen předkládat Poskytovateli dflčf zprávy, závěrečnou 

zprávu, a to ve lhůtě , způsobem a s náležitostmi dle Zadávací dokumentace a této Smlouvy. 

5. P'fijemce se zavazuje pfl 'fe~enl Projektu dodržovat I další povinnosti vyplývajlcl pro něj z ustanovení 

Zadávací dokumentace a obecně závazných právních předpisů. 

6. Pfijemce je povinen ukončit řešeni Projektu nejpozději do data ukončeni fešenr P.rojektu uvedeného v čl. 1. 
odst. 3 této Smlouvy a výsledky fešenl Projektu Poskytovateli doložit čl prezentovat v souladu s Návrhem 

projektu a pflslušnýml ustanoveními Zadávací dokumentace. 
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XII. Hodnocenf postupu Pffjemee pfi feienr Projektu 

1 ·. Na základě výsledků kontrol nf činnosti Poskytovatele a dflčlch zpráv provádl Poskytovatel pravidelné 
každoročnf hodnoceni postupu P'fijemce při řešenf Projektu, a to způsobem a podle kritérH uvedených v 
Zadávacr dokumentaci. 

2. Jsou-ll dle uváženf Poskytovatele splněny předpoklady k pokračováni podpory Projektu v dalšfm roce 
řešení. bude mezí Poskytovatelem a Přijemcem uzavřen postupem a ve lhůtě dle Zadávacr dokumentace 
a dle této Smlouvy dodatek k této Smlouvě týkajlcl se poskytování podpory Projektu v dalšfm roce jeho 
řeše nf. 

3. Nejsou-n dle uvážení Poskytovatele splněny předpoklady k pokračován( podpory Projektu, nebo jestliže 
Přijemce odmftl návrh dodatku k této Smlouvě, je Poskytovatel vždy oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

XIII. Hodnocen( výsledků ukončeného Projektu 

1. Pfi publikování výsledků řešenf Projektu je Přijemce (autor/tešlteVspoluřešltel/odborný spotupracovnfk) 
povinen uvést, že projekt byl fešen s účelovou podporou Poskytovatele a že veškerá práva podle 
předpisů na ochranu duševnfho vlastnictvf jsou vyhrazena. 

2. Způsob a kritéria hodnocen( ukončeného Projektu jsou uvedeny v Zadávacf dokumentaci, ptfp. na 
Internetových stránkách Poskytovatele. Hodnocen( ukončeného projektu provádf Poskytovatel na základě 
posouzenf hodnotfcfmi orgány uvedenými v Zadávacr dokumentaci, a to na základě závěrečné zprávy a 
výsledku kontrolnf činnosti o hospodařeni s poskytnutou účelovou podporou. Při celkovém hodnocenf 
ukončeného projektu pfihlfžf i k dodržováni podmfnek hospodařenf s poskytnutou účelovou podporou. 
Každý projekt Je hodnocen samostatně. 

3. Poskytovatel při závěrečném hodnocenf projektů po ukončeni jejich ře~ení v souladu s § 13 odst. (4) 
Zákona zhodnotf dosaženi cOů stanovených ve Smlouvě, dosažené výsledky projektu, jejich vztah k cflům 
projektu a poskytne o riich do lnformačnfho systému Výzkumu, experimentálnfho vývoje a inovaci údaje 
podle naHzenf vlády č. 397/2009 Sb., o lnforma'čnfm systému výzkumu, experimentálnfho vývoje a inovacf. 

4. Výsledky hodnoceni ukončených projektů zveřejl'íuje Poskytovatel souhrnně za daný rok na svých 
internetových stránkách. 

XIV.Informačnl systém výzkumu, experímentálnlho vývoje a Inovaci 

1. P'ffjemce je povinen po ukončeni fešenf Projektu zpracovat úd~je pro lnformačnf systém výzkumu, 
experimentálnfho vývoje a lnovacr (IS VaVal). část Rejsti'fk informacr o výsledclch (RIV) a doručit tyto 
údaje Poskytovateli v rozsahu vyplývajfcfm z obecně závazných právnfch předpisů. Přijemce je povinen 
doručit Poskytovateli do termfnu každoročně vyhlašovaného Poskytovatelem údaje o výsledcfch řešenf 
všech svých projektů tešených s podporou Poskytovatele, které jsou určeny do IS VaVal, část RIV v 
souladu se Zákonem a naffzenfm vlády č. 397/2009 Sb., o lnformačnfm systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovacf. V pffpadě, že je nutné dle t~šenf Projektu k naplněn( výše 'uvedeného 
požadavku doložit výstup, napřfklad publikaci, či jej! část, Přfjemce · tak bezodkladně ve stanoveném 
termínu učl nf. V přlpadě, že z výstupu řešenf je patrné, že je nutné pro splněni dodat jak elektronickou 
formu tak plsemnou, je Přfjemce povinen dodat Poskytovateli obě formy. 

2. Práva a povinnosti při předáván( a poskytováni údajů do IS VaVal se řídf ustanovenfmi Zadávacf 
dokumentace a ptlslušných obecně závazných právnfch předpisů. 

XV. Odstoupeni od Smlou·vy 

1. Porušf-li Pffjemce nebo kterýkoliv jiný ze subjektů zúčastněných na fešenf Projektu jakoukoliv svou 
povinnost vyplývajlcf z této Smlouvy nebo ·Zadávací dokumentace nebo obecně závazných právnfch 
předpisů, je Poskytovatel vždy oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

2. Poskytovatel je dále vždy oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže nastane kterákoliv z následujícfch 
skutečností: 
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a. jestliže tato Smlouva nenabude z jakéhokoliv důvodu účinnosti nejpozději do 30 dnů od jej(ho 
~ uzavřenf; 

b. jestliže nebude dodatek k této Smlouvě dle ustanoven[ čl. XII. odst. 2 Smlouvy uzavřen z 
jakéhokoliv důvodu nejpozději ,do 30 dnů od jeho doruče nf· P'fijemcl; 

c. ·jestliže Pfijemce ztratf způsobilost ·k fešenr Projektu vyplývajfcf z obecně závazných právnfch 
předpisů a Zadávacf dokumentace, zejména např. pokud Pfijemce pozbude oprávněnf k činnosti 
při řešen( Projektu vyžadované zvláštnfm právnfm předpisem nebo pokud Pfijemce vstoupf do 
likvidace nebo bude na Pfijemce podán návrh na zahájen( lnsolvenčnfho ffzenf; 

d. jestliže je Pfrjemce - právnická osoba zrušen bez likvidace (zejména napt. v přfpadě přeměny 

právnické osoby dle přfslušných právnfch předpisů) nebo jestliže by práva nebo závazky Přfjemce 
vyplývajfcf z této Smlouvy měl na základě jakékoliv práv nf skutečnosti p1evzrt jakýkoliv jiný subjekt; 

e. jestliže kdykoliv po uzavřenf této Smlouvy vyjde najevo, že se Pfijemce, Aešltel, dalšf účastnfk 
nebo spoluřešitel jakkoliv podOel nebo podfH nebo má podOet na jakémkoliv projektu s totožnou 
nebo obdobnou problematikou, jako má Projekt, přičemž tento projekt přijal, pfijfmá nebo přijme 

podporu z jiného zdroje, nebo vyjde najevo, že Pfijemcl, Řešiteli, dalšfmu účastnfkovi nebo 
spoluřešiteli musela být známa existence takového projektu ještě před podánfm Návrhu projektu, 
aniž by se na takovém projektu sám podfiel; 

f. jestliže kdykoliv po uzavřen( této Smlouvy vyjde najevo, že Přijemce uvedl v rámci Návrhu projektu 
nepravdlvé, neúplné nebo zkreslené údaje nebo ~oda l Návrh projektu vypracovaný v rozporu se 
Zadávacr dokumentace; 

g. jestliže kdykoliv po uzavřen[ této Smlouvy vyjde najevo, že Návrh projektu neměl fádné náležitosti 
v souladu s pffslušnýml ustanoveními Zadávacr dokumentace; 

h. jestliže kdykoliv po uzavřenr této ·smlouvý vyjde najevo, že Pffjemce nesplnll jakoukoliv svou 

informačnf povinnost vyplývajícfz této Smlouvy, Zadávací dókumentace nebo obecně závazných 
právních předpisu fádně nebo včas; 

I. jestliže kdykoliv po uzavření této Smlouvy vyjde najevo, že Přijemc~ nesplnil požadavky na 
způsobilost k fešenr Projektu; 

j. jestliže kdykoliv po uzavfenf této Smlouvy vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášení nebo potvrzenf 
Přfjemce (uchazeče) nebo Řešitele (navrhovatele) uvedených v Návrhu projektu je nepravdivé; 

k. jestliže kdykoliv po uzav'fenr této Smlouvy vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášen(, potvrzenf nebo 

ujištěnf P1fjemce uvedených v této Smlouvě je nepravdlvé. 
3. Dále je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit v přfpadech, kdy je toto oprávněnf 

Poskytovatele uvedeno v jednotlivých ustanovenfch této Smlouvy nebo Zadávacr dokumentace nebo kdy 
vyplývá z obecně z.ávazných právních předpisů. 

4. Odstoupenf od této Smlouvy musr být dáno pfsemně a doručeno druhé smluvnr straně. Odstoupenfm od 

této Smlouvy tato Smlouva zaniká, když je písemný p~ojev vúle smluvnf strany odstoupit od této Smlouvy 
doručen druhé smluvnf straně. 

5. Odstoupf·ll Poskytovatel z jakéhokoliv důvodu od této Smlouvy, pak jakékoliv dalšf povinnosti Přijemce 

stanovené pro tento pffpad obecně závaznými právnfmí předpisy, touto Smlouvou nebo Zadávacr 
dokumentacr nejsou dotčeny . Odstoupen( od této Smlouvy se zejména výslovně nedotýká jakýchkoliv 

sankcf. nároků na úhradu smluvnfch pokut, úroku z prodlenf_nebo nároků na náhradu škody vyplývajfcích 
z této Smlouvy nebo vzniklých na základě této Smlouvy. 

6. V případě zániku (likvidace) Příjemce , je Pfijemce povinen Pos_kytovateli vrátit nepoužité prostředky z 
účelové podpory a předat Poskytovateli soupis veškerého hmotného a nehmotné~o majetku, který má 

·samostatné ekonomické určeni a jehož vstupnf cena Je vyšší než 40 ooo,: Kč, resp. 60 000,- Kč a 

provozně technická funkce. delšf než jeden rok, poflzeného z účelové podpory. Poskytovatel rozhodne o 
dalšfm využitf tohoto majetku. Právo pffjemce nakládat s výše uvedeným majetkem je omezeno 

předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 

XVI. Sankce za poruienr Smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn uplatnit vůči Pfijemci sankce v přfpadě porušeni povinnost( vyplývajfcfch z této 
Smlouvy Pfljemcl nebo dalšlmu účastnfkovi. 
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2. Pokud Pfijemoe porušf kteroukoliv ze svých následujfcfch povinnostr: 

3. 

4. 

a. povinnost použit Účelové prostředky výlučně ke stanovenému účelu uvedenou v čl. Vlil. odst. 1 

druhá věta této Smlouvy, 

b. povinnost uvádět v rámci dllčlch zpráv, v rámci závěrečné zprávy nebo jakýchkoliv jiných 

dokumentů (oznámeni, žádostf, Informaci atd.} doručovaných Poskytovateli výlučně pravdivé, úplné 

a nezkreslené údaje stanovenou v čl. X. odst. 4 věta prvnl této Smlouvy, 

c. kteroukoliv svou povinnost stanovenou v Zadávacl dokumentaci, 

d. povinnost doručit Poskytovateli fádně a včas pravdivou a úplnou Informaci o čerpáni přidělených 

Účelových prostředků za Přljemcem fešený Projekt v pfedchozlm kalendářnlm roce předepsaným 
způsobem a ve stanovené lhůtě uvedenou v čl. IX. odst. 4 této Smlouvy, 

e. řádně a včas podat Poskytovateli drlčl zprávu se stanovenými náležitostmi a stanoveným 

způsobem, 

f. fádně a včas podat Poskytovateli závěrečnou zprávu se stanovenými náležitostmi a stanoveným 

způsobem, 

g. řádně a včas zpracovat údaje pro lnformačnf systém výzkumu, experimentálnfho vývoje a inovaci a 

doručit tyto údaje Poskytovateli, 

jedná se o porušeni podmlnek, za kterých byly pfrslušné peněžnf prostředky poskytnuty, a tudfž o 

neoprávněné použití peněžnfch prostředků státnfho rozpočtu ve smyslu ustanoveni § 3 pfsm. e) 

rozpočtových pravidel. V takovém pffpadě jde o porušeni rozpočtové kázně a Ptfjemce je povinen 

postupovat v souladu s ust. § 44 a § 44a rozpočtových pravidel. 

V pUpadě , že pfl kontrole plněni této Smlouvy (formou dnčí nebo závěrečné .zprávy o fešenr projektu, 

kontroly Pfijemce/dalšlho účastnlka, veřejnoprávnl finanční kontroly, apod.) Poskytovatel zjlstf, že údaje 

mu sdělené Pfijemcem a vyjadtujlcl podmlnky, na něž Poskytovatel uděleni účelové podpory váže, jsou 

neúplné nebo nepravdívé, je Poskytovatel oprávněn zahájit frzenf o odnětf účelové podpory a uložit 

vrácen( účelové podpory nebo Jejl 'části, která již byla přljemcf poskytnuta {viz § 15 odst. 1 a odst. 3 

rozpočtových pravidel). 
V pffpadě, že pfl kontrole plněni této Smlouvy (formou dílč r nebo závěrečné zprávy o fešenf projektu, 

kontroly Pf(jemce/dalšfho účastrifka, finanční veféjnoprávnf kontroly apod.) Poskytovatel zjistf, že Přijemce 
/další účastník porušil další ustanoveni této Smloůvy (ostatní podmínky poskytnulf dotace) nebo Zadávací 

dokumentace, může Poskytovatel od této Smlouvy odstoupit, rozhodnout o zastaveni poskytován( účelové 

podpory nebo uložit Ptijemcl/dalšfmu účastnfkovl vráceni neoprávněně čerpané účelové podpory. 

Porušenfm dle předcházejlcl věty tohoto odstavce se rozuml zejm. nedodrženf harmonogramu nebo 

výsledků nebo kteréhokoliv cfle uvedeného v Návrhu projektu, nebo jakýkoliv dalšf důvod na straně 

Přfjemce , který má vliv na plněni této Smlouvy (tzn. napf. úmrtf hlavnfho řešitele, ukončeni jeho 

pracovněprávnfho vztahu k př(jemcl). 

5. Pokud Přfjemce porušf jakoukoliv ze svých povinností vyplýva]fcfch z této Smlouvy, je Poskytovatel 

oprávněn poskytováni podpory dle této Smlouvy bez dalšlho zastavit, a to až do doby, než Přfjemce 
odstranl závadný stav a učinf taková opat1en f, která Poskytovateli zaručí, že. se Přijemce již opětovného 

porušenf povinnost( nedopustí. 

XVII. Práva k výsledkům fešenf Projektu 

1. Všechna práva k výsledkům řešenf Projektu patff P'ffjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů 

ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními obecně závaznými právními předpisy. 

4. Je-li výsledkem výzkumu a vývoje patentovaný vynález, vzniká majiteli patentu povinnost učin it tzv . 

. nabídku licence ve smyslu obecně závazných právnfch předpisů. 

3. Pro využitf výsledků platf, že v pflpadě 

a. výsledku plně financovaného z vefejných prostfedků .je pfijemce povinen zpffstupnlt výsledky za 

stejných podmlnek, stanovených ve smlouvě o využit( výsledků', všem zájemcům o jejich využiti, 

pokud předpisy Evropské unie nestanovr jinak), 

b. výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižšl než 100 % výše 

nákladů projektu je pffjemce povinen za podm(nek stanovených ve smlouvě o využití výsledků 

přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podnely, 

GRIS BACK ENGINE, vzor 1.1 .0MZ © 2015, Grantová Agentura České Republiky 8/12 



' i 
I 

! ' 

c. výsledku podflově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahujlcl 50 % nebo méně 

nákladů projektu musf být součást( smlouvy o využltf výsledkt:r dohoda o způsobu a terminech 

využit( výsledků s těm i subjekty, které se na podpofe z nevefejných zdrojů podOely, 

d. nevyužit( výsledků podnově financovaného z veřejných a z jiných próstfedků způsobem a v době 

stanovené ve smlouvě o využit( výsledků je přijemcé povinen poskytnout dosažené výsledky k 

využit( za nediskrlmlnujfclch podmfnek za tržnf cenu všem zájemcům. 

Přijemce se zavazuje uzavHt s Poskytovatelem za podmfnek ustanoven( § 11 Zákona smlouvu o využltr 

výsledků. 

XVIII. Způsob feienf sporů, obecná a závěrečná ustanoveni 

Jakékoliv spory mezi stranami této Smlouvy vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ni 
budou fešeny, nedojde-li mezi stranami k dohodě , ptfslušným soudem České republiky, nestanovi-li 

právnf předpisy jinak. 

Pojmy použité v textu této Smlouvy máji stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci 

Zadávacl dokumentace, s výjimkou pojmů výslovně v textu této Smlouvy definovaných. 

Tato Smlouva, všechna práva a povinnosti stran dle této Smlouvy, Jakož i všechny vztahy mezi stranami 

této Smlouvy založené touto Smlouvou nebo s nf souvisejrcf se dle výslovné dohody stran řfdf právnfm 

řádem české republiky a v jeho rámci zejména Zákonem, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský .zákon !k a 
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně něktérých souvlsej(cfch zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve zněnf pozdějšfch předpisů. 

4. Všechny změny, které jsou podstatné pro splněnf podmfnek, za jakých byla Přfjemci přiznána podpora dle 

této Smlouvy, musf Přijemce oznámit Poskytovateli pfsemně do 7 dnu, co se o jejich vzniku dozvěděl. 

5. PfOemce nenf oprávněn vůči jakýmkoliv nárokům Poskytovatele vzniklým z této Smlouvy nebo na jej(m 

základě započftat jakékoliv své nároky proti Poskytovateli. Pffjer.r:'ce nenf oprávněn bez · předchozfho 

písemného souhlasu Poskytovatele postoupit jakoukoliv pohledávku za Poskytovatelem vzniklou na 

základě těto Smlouvy či v jejf souvislostí. 

6.· Odstoupení od této Smlouvy ani dohoda stran o ukončenf.této Smlouvy (nenf - li v nf stanoveno něco 

jiného) s~ nedotýká nároku na uplatněni sankci dle této Smlouvy nebo náhrady škody dle této Smlouvy. 

7:, N~dočerpánf celkové výše účelové podpory podle Smlouvy se nepovažuje za Jej f neplněnf, ale nezakládá 

· právo přij~moe na dočerpán( účelové podpory v následujfcfm roce (s výjimkou převodu do fondu účelově 

určených prostředků oprávněnými subjekty:... viz§ 26 zák. č. 341 /2005 Sb. a§ 18 zákona č. 111/1998 

Sb.). 
8:" PfQ~mce se zavazuje, a je povinen zajistit. že Řešitelé budou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákonfk práce, ve znění pozdějšfch předpisů , zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovnf 

pohotovost v rozpočtových a některých dalšfch organlzacfch a orgánech, ve zněnf pozdějšfch předpisů a 

naffzenf vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměreth zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

zněnf pozdějšfch předpisů . Užiti ostatnlch osobnfch výdaJ9 .(9,9V) v .~ffspěykoyý.s~.;9r9.~~.Í~@Cfch a 
ostatnfch plateb za provedenou práci v organ lzačnfch složkách státu probfhá v souladu s platnými 

předpisy, zejména v souladu se zákonlkem práce. 

9. čerpáni účelové podpory na pracovní cesty na straně Přfjemce a dalšfho účastnlka, které mohou souviset 

pouze s řešením projektu, resp. s aktivnf prezentaci výsledků řešen ( projektu, s výzkumnou či vědeckou 

činnost( prováděnou v rámci schváleného projektu , podléhá schválenf Poskytovatele. Pracovnf cesty 

Pfijemce/dalšfho účastnfka účelové podpory mohou být povoleny na základě vyjádřenf (doporučeni) 
. Řešitele projektu. Pracovnf cesty vykonané za účelem účasti na odborných ·konferencích a seminářfch 

(tuzemských i zahraničnfch) musí být vyspeclfikovány v Návrhu projektu nebo nejpozději v dOčf nebo 

závěrečné zprávě o řeše nf' projektu a tato mu sl být schválena Poskytovatelem. 

10. Projekt, způsob jeho řešen f ani jeho předpokládané výsledky nejsou utajovanými skutečnostmi ve smyslu 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci a bezpeCností způsobilosti, ve zněnf pozdějšfch 

předpisů. 

11. Nednnou součástf této Smlouvy jsou následujícf přnohy: 

a. Návrh projektu - dostupný v Aplikaci na adrese www.grls .cz 

b. PřOoha č. 1 · Rozpis Účelových prostředků pro prvnf rok tešenl Projektu 
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c. PřOoha č. 2 - Specifikace změn Účelových prostředků oproti obsahu Návrhu projektu Oe připojena 
.pouze v pffpadě změn Účelových prostředků) . 

12. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy se nedotýká platnosti této Smlouvy jako -celku nebo 

platnostl kterékoliv jiné části této Smlouvy. 

13. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenlch v českém jazyce s platnosti originálu, z nichž 

Poskytovatel a Pf~emce obdrž( po jednom vyhotoven(. 

XIX. Platnost, účinnost, forma, trvánf a změny Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejrho podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Účinnost této Smlouvy je vázána na odkládacf podmfnku, kterou je skutečnost, že Pfijemce prokázal 

Poskytovateli řádně svou způsobilost k řešeni Projektu ve smyslu přfslušných obecně závazných právnfch 

předpisů a Zadávací dokumentace. Tato Smlouva nabývá účinnosti splněnfm této oclkládacf podmínky. 

3. Tato Smlouva je mezi stranami uzavfrána na dobu určitou. Platnost a účinnost této Smlouvy konči 

uplynutfm 180 dnů od data ukončeni řešeni Projektu uvedeného v článku 1. -odst. 3 této Smlouvy. Platnost 

a účinnost smlouvy může být prodloužena. 

4 . Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možno provádět pouze za podmínek a způsobem, které 

jsou uvedeny v Zadávacl dokumentací pro změny v rámci řešeni Projektu, a to zásadně, nestanoví-li 

Zadávacf dokumentace nebo obecně závazný právní předpis jinak, pfsemně prostřednlctvlm čfslovaných 

dodatků. Jiná forma změny této Smlouvy je vyloučena. 

Za Poskytovatele 

ministr 

česká republika - Ministerstvo zdravotnictvl 

Za Přijemce1 

)

··· ······ ·· · ····· ········ · ·· ····· · 
Prof.RNDr. Jitlca Ulrichová, CSc. 

prorektorka V a V 

1 U Pfijemce - právnické osoby nebo organlzačn f složky státu nebo územně samosprávného celku uvedte 

rovněž jméno, pfijmenl a funkci jednajlcf_osoby Oedna)lclch osob). 
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Pffloha č. 1· ke Smlouvě o poskytnuti účelové podpory na řešenf projektu č. 16-31156A panelu č;P08 

Rozi,ls·ů6etových prostředků pro prvnr rok fešenr Projektu 

Na.prvnf rok feienf Projektu čin í uznané náklady a Účelové prostředky, které budou poskytnuty Poskytovatelem 

Pffi 
Univerzita Palackého v Olomouci IČO : 61 989592 

Rodné číslo: 

Ostafnf provozní náklady: 1 199 ooo Kč 
Náklady na pořfzenf dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobnf náklady: 1 075 000 Kč 

Celkem náklady: 2 274 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 2 274 000 Kč 

Z této částky převede Pfijemce dalším účastnfkům, pokud nejsou organizační složkou státu, nfže uvedenou část 

Účelových prostředků. Dalším účastnfkům · organizačn ím sloŽkám státu, poukáže Poskytovatel finančn í 
ř á Přfl d f>rostředky rozpočtovým opat enfm a částka převeden emci bu e snížena o tuto část. 

Spotupff)emce: Fakultnf nemocnice Olomouc IČO: 00098892 

Spolufeiltel: Rodné číslo : 

Ostatní provozní náklady: 90 000 Kč 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: 179 000 Kč 

Celkem náklady: 269 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 269 000 Kč 

Spolupffjemce: Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705 

Spoluřešitel: Rodné čfslo: 

Ostatní provozní náklady: 16 000 Kč 

Náklady na poffzenr dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobnf náklady: 85 000 Kč 

Celkem náklady: 101 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 101 000 Kč 

Spolupfijemce: Fakultnf nemocnice Ostrava IČO: 00843989 

Spoluřeiltel: Rodné číslo : 

Ostatní provozní náklady: 46 000 Kč ' 

Náklady na pořfzení dlouhodobého majetku: O Kč 

Osobní náklady: 122 o'oo Kč 
Celkem náklady; - 168 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 168 000 Kč 

Spolupřfjemce: Fakultní nemocnice Plzeň IČO: 00669806 

Spoluřeiltel : Rodné čfslo: 

Ostatnr-provozní náklady: 16 000 Kč 

Náklady na pořízení dlouhodobého maíetku: O Kč 

Osobní náklady: 85 000 Kč 

Celkem náklady: 101 000 Kč 

Z toho dotace poskytovatele: 101 000 Kč 

Spolupffjemcé: ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. IČO: 61388963 

Spoluřdltel: Rodné číslo : 
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Ostatnr provoznf náklady: A · • '- v"' 

Náklady na pofrzenf dlouhodobého majetku: ~~o ~5. T001J

Osobnf náklady: 131,000 Kč , 

Celkem náklady: 287 boo Kč 
Z toho dotace poskytovatele: 287 000 Kč 

Konec Prflohy č. 1 
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