
Smlouva o partnerství

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článekl

SMLUVNÍ STRANY

Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

lČ: 619 89 100, bankovní spojení_

(dálejen „Příjemce")

ArcelorMittal Ostrava a.s.

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupená_MBA, předsedou představenstva a_

—členem představenstva

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 297

lČ: 45193258, bankovní spojení—

(dálejen „Partner")

Smluvní strana ArcelorMittal Ostrava je Partner s finančním příspěvkem.

(Příjemce a Partner dále společně jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"):
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Článek II

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je uprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinnosti při realizaci Projektu dle odst.
2 tohoto článku Smlouvy.

2. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně realizují
Projekt „Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících
provozů", s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426, v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt"), projektová dokumentace je uložena vsyste'mu IS
KP14+.

3. Na řešení Projektu se podílí tito účastnicí s finančním příspěvkem: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM sro, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25870807; TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Mésto, 739 61 Třinec, lČ: 18050646;
ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 45193258;
SMOLO a.s., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 04086406; KRÁLOVOPOLSKÁ,
a.s., se sídlem Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno IČ: 46347267, všichni společně dále jako

„Účastníci projektu".

4. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce — obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce — specifická
část výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro lTl
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“),
jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v
Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo ve výzvě.

5. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro žadatele
a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně jiných metodických
pokynech vydávaných Řídícím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

6. Partner musí být do realizace Projektu zapojen formou účinně spolupráce a musí respektovat
pravidla veřejné podpory, aby bylo zamezeno přenesení nepřímé veřejné podpory na Partnera.

Článek lll

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. této
Smlouvy takto:

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

— řízeni Projektu,

— výzkumné činnosti,

— lektorskou činnost,

— přípravu a řízení konferencí a seminářů,
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— zpracování návrhů změn a doplnění Projektu,

— průběžné informování Partnera,

— průběžné vyhodnocování projektových činnosti,

— vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z Projektu,

— provádět publicitu Projektu,

— projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,

— zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera.

Partner bude provádět tyto činnosti:

— připomínkování a hodnocenívýstupů z Projektu,

— zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou

a Příjemcem),

— výzkumná činnost,

— spolupráce na návrhu změn a doplnění Projektu,

-— vyúčtovánívynaložených prostředků,

— zpracování zpráv o své činnosti a administrativních evidenčních úkonů v dohodnutých

termínech,

Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizací činností, které mají vykonávat

dle této Smlouvy.

Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce a

dalších Účastníků projektu uvedených v článku ll Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny se pravidelně informovat o průběhu řešení Projektu a neprodleně o

všech skutečnostech, které jsou pro řešení Projektu podstatné. Za podstatně skutečnosti se pro účely

tohoto odstavce považují skutečností, kterými nejsou běžné (každodenní) činnosti, o kterých ostatní

smluvní strany s ohledem na povahu řešení Projektu předpokládají, že je příslušná smluvní strana

provádí. Podstatnými skutečnostmi se rozumí také komunikace s poskytovatelem zejména o

předpokládaných kontrolách či hodnocení řešení Projektu.

Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat veškeré změny týkající se jejich osob, zejména

otom, že některá smluvní strana přestala splňovat podmínky způsobilosti na Projektu, dále změny

veškerých skutečností uvedených ve schváleném návrhu Projektu a jakékoliv další změny a

skutečnosti, které by mohly mít vliv na řešení a cíle Projektu. Smluvní strany se rovněž informují o

jakékoliv skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na dodržení povinností stanovených v

Rozhodnutí o poskytnutí podpory a jeho přílohách.

Smluvní strany jsou zapojeny do realizace Projektu za účelem výměny znalostí či technologií nebo

kdosažení společného cíle na základě dělby práce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a

výsledky.
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8. Partner se dále zavazuje:

zřídit projektový bankovní účet, který bude používat výhradně pro finanční operace

související s Projektem. Projektový bankovní účet může být založen u jakékoliv banky opráv-

něné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner je

povinen zachovat svůj projektový bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby než obdrží

závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu;

vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

..

předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby

příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti

účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat

je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v

zákoně č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR;

vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu;

do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti

stanovená v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory;

s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel

stanovených vPravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu

podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně;

dodržovat pravidla veřejné podpory (GBER — Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Rámec pro

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací);

po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byt'

i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti

poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční

podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek

prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo

jiné škodné události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory

opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším

možném termínu, nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se

při nakládání s majetkem pořízeným zfinanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a

příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory;

v průběhu realizace Projektu uvedeného v článku ll. Smlouvy naplnit indikátory a aktivity,

kjejichž naplnění je povinen samostatně dle poskytovatelem schváleného návrhu Projektu, a

jež jsou uvedeny v projektové dokumentaci uložené vlS KP14+. Partner je dále povinen

během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů a aktivit Projektu

uvedených vprojektové dokumentaci uložené vlS KP14+, kjejichž naplnění jsou povinni

přispět společně všichni Účastníci projektu. Přehled indikátorů a povinných aktivit Projektu je

uveden v příloze číslo 1 této Smlouvy.

na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace
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související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být

dostatečná pro vyřízení žádosti;

— řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu splatnými

právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce;

— dodržovat po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu právní předpisy ČR a EU a politiky

EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu,

principy ochrany Životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

— při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu vsouladu s pokyny

uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

— předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá,

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci Projektu,

závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžně zprávy o udržitelnosti Projektu

a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce;

— umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner

realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal

dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly,

příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu

kontroly;

— bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na

Projektu dle článku ll. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která

budou výsledkem těchto kontrola o jejich splnění;

— neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu

kProjektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této

Smlouvy.

Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z prostředků

poskytnutých zjiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jiné

rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo

jiných prostředků EU, ani zjiných veřejných zdrojů.

Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají charakter

poskytování podpory malého rozsahu („de minimis“) nebo veřejné podpory podle blokových

výjimek postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto podporu čerpaly jen subjekty,

které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné podklady Příjemci k vedení přehledné evidence

poskytnutých podpor.

Příjemce se zavazuje informovat Partnera o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jejich

povinnosti vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhodnutí o změně

právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
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Článek lV

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt dle článku ll. Smlouvy bude kofinancován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci

formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílejí na Projektu, jsou podrobně rozepsány

vžádosti o podporu, která je součástí projektové dokumentace uložené v systému lS KP14+ a

tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na Projektu činí:

a) Příjemce Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

- způsobilé výdaje celkem 39 178 159 Kč

0 ztoho dotace 39 178 159 Kč

b) Partner ArcelorMittal Ostrava a.s.

- způsobilé výdaje celkem 1 040 392 Kč

o z toho dotace 520 196 Kč

0 z toho vlastní zdroje 520 196 Kč

Prostředky získané na realizaci činností dle článku lll. Smlouvy jsou Příjemce a Partner oprávněni

použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu a současně takových výdajů,

které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro

žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partneru vznikly nejdříve dnem vydáni právního aktu

o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory

stanoveno datum zahájení realizace Projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem

ukončení realizace Projektu, příp. po ukončení realizace Projektu, pokud souvisejí s finančním

ivěcným uzavřením Projektu.

Příjemce a Partner jsou povinni dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a Partnera a v

členění na položky rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace uložené vsystěmu lS

KP14+ a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě, že dojde kjakýmkoli změnám v rámci

rozpočtu Projektu, stávají se tyto“ jejich schválením Řídícím orgánem vsystému IS KP14+ bez

dalšího závaznými pro všechny Účastníky projektu a tedy i součástmi této Smlouvy, resp. její

přílohy.

Partner je povinen uhradit způsobilé výdaje Projektu vzniklé v souvislosti s realizací činností

uvedených v čl. lll. této Smlouvy (včetně plateb dodavatelům) nejprve ze svých finančních

prostředků a teprve poté je oprávněn požádat Příjemce na základě předloženého vyúčtování o

proplacení výdajů z prostředků finanční podpory.
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Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Příjemce je právně a finančně Odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory všemi

Účastníky projektu poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory Vůči

poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 1

Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku tOhO, že Partner porušil povinnost vyplývající z této

Smlouvy. Za Příjemci vzniklou škodu je zejména považováno uhrazení jakékoli sankce či jiného

finančního postihu Příjemcem uložených mu ze strany poskytovatele či jiného orgánu, např.

v podobě odnětí či nevyplacení dotace či její části, odvodu za porušení rozpočtové kázně apod.,

pokud k uložení takové sankce či jiného finančního postihu došlo V důsledku porušení povinnosti

vyplývající z této Smlouvy Partnerem.

Partner Odpovídá za škodu vzniklou ostatnim Účastníkům projektu, která vznikne porušením

jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z ustanovení Obecně závazných právních

předpisů.

Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného

Účastníka projektu.

Článek Vl

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit

dosažení účelu této Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění

této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, a to

bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně,

transparentně a V souladu s dobrými mravy.

Partner je povinen Příjemci oznámit do 1. 9. 2018 kontaktní údaje pracovníka pověřeného

koordinací svých prací na Projektu dle článku ll. Smlouvy.

Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej financovala

(uhradila), nedohodnou—li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, dojde-li k situaci

dle čl. Vll. odst. 2, 3 Smlouvy.

Smluvní strany ošetří práva duševního vlastnictví, kde určí Výši podílů na výsledcích spolupráce a

další nakládání s nimi, a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory. Tyto

spoluvlastnické podíly k výsledkům Projektu, jakož i otázky související s právní ochranou výsledků

a s využitím výsledků upraví smluvní strany samostatnou dohodou. Předmětem této dohody

budou zejména výsledky Projektu charakteru práv průmyslového Vlastnictví.
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Všechna práva k výsledkům Projektu patří Příjemci a Účastníkům projektu. Výsledky/práva

duševního vlastnictví vzniklé při plnění úkolů vrámci Projektu jsou majetkem Příjemce nebo

Účastníka projektu, jehož pracovníci toto duševní vlastnictví vytvořili. Vznikne-li duševní

vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu spoluprací pracovníků Příjemce a dalších Účastníků

projektu, je toto duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví Příjemce a spolupracujících Účastníků

projektu, přičemž spoluvlastnické podíly budou určeny dle poměru jejich účasti na řešení

Projektu, při zohlednění finančních příspěvků stran, vynaložené pracovní kapacity, míry

původcovské činnosti při jeho vytváření apod. Smluvní strany jsou povinny při rozdělení práv k

výsledkům respektovat zákaz nepřímé státní podpory dle Rámce pro státní podporu výzkumu,

vývoje a inovací. Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů budou podílet na

nákladech spojených s podáním přihlášek kprůmyslově-právní ochraně, vedením příslušných

řízení, jakož i udržováním udělené/zapsané ochrany, pokud se v konkrétním případě

nedohodnou jinak. Každá smluvní strana je povinna zajistit si bez zbytečného odkladu vůči svým

zaměstnancům, kteří se podíleli na vytvoření výsledku/práva duševního vlastnictví, nebo vůči

třetím osobám, které se na vytvoření výsledků podílely na základě smluvního vztahu se smluvní

stranou (dále společně jen „původci"), právo volného nakládání s takto vytvořeným výsledkem.

Nárok původce na odměnu za vytvoření výsledku je nákladem příslušné smluvní strany, která

svůj nárok k výsledku vůči původci uplatňuje.

Každá smluvní strana souhlasí s tím, že nebude vědomě využívat žádná vlastnická či majetková

práva ostatních smluvních stran, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

Smluvní strany berou na vědomí, že při využívání a poskytování dosažených výsledků třetím

stranám je nutné dodržovat níže uvedená pravidla:

. při poskytování výsledků projektuje nutně dodržet ustanovení § 16 zákona č. 130/2002 Sb.,

zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, dále jen ,,ZPVV“),

o v případě nevyužití výsledků způsobem a v době stanovené ve smlouvě, je Příjemce/Partner

povinen poskytnout dosažené výsledky kvyužití za nediskriminačních podmínek všem

zajemcům,

. Příjemce/Partner je oprávněn poskytnout výsledky, které jsou výsledkem veřejné zakázky ve

výzkumu, vývoji a inovacích pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající tržní ceně. Pokud

tato nelze objektivně zjistit, postupuje Příjemce/Partner jako řádný hospodář tak, aby získal

co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na

dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se podílel

na jeho vytvoření z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o

výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem,

' Příjemce bude v rámci svého práva kontroly Partnera projektu kontrolovat rovněž nakládání

s výsledky.

Smluvní strany jsou povinny dbát na to, že případný převod výsledků bude v souladu s pravidly

pro nakládání s výsledky, zejména s podmínkou převodu za tržní cenu anebo za nejvyšší

protihodnotu (viz pravidla veřejné podpory), a zároveň budou dodrženy podmínky dle § 16 ZPVV.

Každá ze smluvních stran má nárok na případné zisky z výsledků, stejně jako sdílí případné ztráty,
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příp. další náklady, podle spoluvlastnických podílů k těmto výsledkům. Žádné smluvní straně

nebude za žádných okolností přiznán vyšší zisk či odpuštěno riziko ztráty než jak stanoví kritéria

v předchozí větě. Zároveň dojde k rozdělení nákladů na řešení Projektu — každá smluvní strana

hradí pouze jí vzniklé náklady.

Smluvní strana může po jiném Účastníku projektu požadovat za účelem řešení Projektu přístup

kjeho know-how nebo přístupová práva k poznatkům nepocházejícím z řešení Projektu, a to

pouze pokud jde o hodnoty, které byly do Projektu Účastníkem projektu vnesený. Účastník

projektu žádající o přístup oznámí svůj požadavek Příjemci, a Účastník projektu, který předmětné

hodnoty do Projektu vnesl, není oprávněn přístup bezdůvodně odmítnout. Po ukončení řešení

Projektu smluvní strany přestanou užívat hmotný i nehmotný majetek vnesený ostatními

Účastníky projektu a vrátí jej včetně hmotných nosičů duševního vlastnictví, a veškerých

příslušných dokumentů.

Vlastníky majetku potřebného k řešení Projektu jsou Příjemce a další Účastníci projektu, kteří si

uvedený majetek pořídili nebo ho při řešení Projektu vytvořili. Pokud se na pořízení majetku

podílí více Účastníků projektu, stávají se spoluvlastníky tohoto majetku, přičemž jejich podíly

budou určeny dle poměru vynaložených finančních prostředků na pořízení předmětného

majetku.

Smluvní strany mají bezplatný přístup k výsledkům Projektu dosaženým během jeho řešení, které

jsou nutné k implementaci jejich vlastního příspěvku k Projektu.

Po ukončení řešení Projektu mají smluvní strany přístup k výsledkům Projektu stejně jako

kvneseným, pořízeným či vzniklým právům během řešení Projektu, jež náleží jiným Účastníkům

projektu, za obvyklých tržních podmínek, pokud se svlastníky výsledků Projektu nedohodnou

v konkrétním případě jinak.

Výzkumné organizace, jež jsou Účastníky projektu, mají právo přijmout vlastnická a užívací práva

k projektovým výsledkům, které leží mimo komerční zájmy Partnera. Ú výsledků v komerčním

zájmu Partnera je jejich využití výzkumnými organizacemi podmíněn uzavřením dohody s

Partnerem.

Výše vtomto článku uvedená ustanovení týkající se práv k výsledkům Projektu platí přiměřeně

rovněž pro díla požívající ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), vytvořená při

realizaci Projektu. Výkon autorských majetkových práv náleží tomu Účastníku projektu, jehož

pracovníci autorské dílo při realizaci Projektu vytvořili. Vpřípadě spoluautorství pracovníků

Příjemce a dalších Účastníků projektu náleží výkon autorských majetkových práv Příjemci a všem

těmto Účastníkům projektu. V podrobnostech se uplatní zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Každá smluvní strana odpovídá za jakékoliv jí provedené ztráty, škody a poškození třetích osob v

souvislosti s řešením Projektu a při činnostech v následujícím období. Každá smluvní strana

zároveň odpovídá za řádné plnění svých činností na řešení Projektu a za plnění od svých

dodavatelů zboží či služeb potřebných k řešení Projektu.

Pokud některá ze smluvních stran hodlá odstoupit z řešení Projektu, ať už z důvodu změny

Příjemce či jiné obdobné změny, a poskytovatel takovou změnu schválí, bude součástí

příslušného dodatku k této Smlouvě dohoda, předávací protokol či jiný obdobný dokument
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stvrzující souhlas všech Účastníků projektu s vypořádáním dosavadních povinnosti odstoupivší

smluvní strany, vyplývajících ji z řešení Projektu, zejména stav dosažených výsledků, dále finanční

otázky týkající se řešení Projektu a práva k duševnímu vlastnictví.

Článek VII

TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu řešení/udržitelnosti Projektu, tedy na dobu do 31.12.2027.

Uplynutím doby, na níž je Smlouva uzavřena, nejsou dotčeny práva a závazky smluvních stran,

které pro svou povahu mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinnosti vyplývající

pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě schválené

změny Projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen

se s Příjemcem dohodnout, kdo z dalších Účastníků projektu převezme jeho závazky a majetek

financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému Účastniku projektu všechny

dokumenty a informace vztahující se k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za

škodu dle čl. S této Smlouvy.

Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemně uzavřené dohody, která

bude obsahovat rovněž závazek ostatních Účastníků projektu nebo Příjemce převzít jednotlivé

povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera.

Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny Projektu, spočívající v odstoupení

Partnera od realizace Projektu, ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku ll,

Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma Příjemci nebo ostatním Účastníkům projektu.

Článek VIII

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních stran

formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato Smlouva

nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1

vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží poskytovatel podpory.

Nedílnou součástí této Smlouvy, v podobě její přílohy, je kompletní projektová dokumentace

schválená poskytovatelem (včetně žádosti o podporu, rozpočtu, studie proveditelnosti atp.)

uložená v systému lS KP14+. Projektová dokumentace se ke Smlouvě fyzicky nepřikládá, Příjemci

i ostatním Účastníkům projektu je přístupná vsystému IS KP14+ vjejím aktuálním znění.

Příjemce a Partner se zavazují plnit veškeré povinnosti, jež jim plynou z projektové dokumentace

schválené poskytovatelem. V případě, že poskytovatel schválí změny v projektové dokumentaci,
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stávají se tyto jejich schválením poskytovatelem bez dalšího závaznými pro všechny Účastníky

projektu a tedy i součástmi této Smlouvy, resp. její přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu

podpory na Projekt. Jelikož Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv na základě

zákona č. 340/2015 Sb., je podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí dle dohody smluvních stran Příjemce.

Vpřípadě rozporu této Smlouvy správním aktem o poskytnutí/převodu podpory na Projekt,

jakož i v případě, pokud z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na Projekt budou pro

Partnera vyplývat povinnosti v této Smlouvě ani v Pravidlech pro žadatele a příjemce neuvedené,

uzavřou Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, kterým tuto Smlouvu právnímu aktu o poskytnutí

/převodu podpory na Projekt přizpůsobí.
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Podpisová listina ke Smlouvě o partnerství k projektu „„Výzkum způsobů nakládání s odpady,

' llll

materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozu ,

reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0
008426

x_í— ,— -'n

V Ostravě dne..........

 

Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava

 

V ......................... dne .................................

    
člen představenstva

ArcelorMittal Ostrava a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.

předseda pre stavenstva
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 701081_002415, skládající se Z 12 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

 

Vystavil: Česká pošta, s.p.

izracoviště: Ostrava 8

Ceská pošta, s.p. dne 20.08.2018


