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Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

(dále jen Smlouva)

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

Článek l

SMLUVNÍ STRANY

VŠB — Technická univerzita Ostrava

se sídlem/místo podnikání: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

IČ: 61989100, bankovní spojení:_

(dále jen „Příjemce")

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, Ostrava, PSČ 708 00

zastoupená_předsedou představenstva,

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 16861

IČ: 25379631, bankovní spojení_

(dále jen „Partner“)

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

Článek ||

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy

a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 2

tohoto článku Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně realizují

Projekt „Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci“,

s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425, v rámci Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt"), Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy.

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 výzvy
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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.

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).

vlánek m

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 (např.):

řízení Projektu (vždy provádí Příjemce),

sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace,

lektorskou činnost,

přípravu a řízení konferenci a seminářů,

zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,

průběžné informování Partnera,

průběžné vyhodnocování projektových činností,

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.

2. Partner bude provádět tyto činnosti (např.):

rozvoj inovačního ekosystému v regionu, a to prostřednictvím zvyšování nabídky kvalitních a

relevantních služeb stimulujících inovace a růst ve firmách

připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

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

a Příjemcem),

spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu,

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat

dle této Smlouvy.
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Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy Příjemce

a Partnera.

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu a související

dokumentace.

Partner se dále zavazuje:

— během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu. Partner

nezodpovídá za naplnění závazných indikátorů Projektu. Popis indikátorů je uveden ve Studii

proveditelnosti;

— Partner v průběhu realizace projektu uvedeného v článku Il. Smlouvy naplní tyto indikátory:

indikátor skódem 24101 na cílovou hodnotu 1. Toto odpovídá rozsahu společného řešení a

plánovanému zapojení partnera do společného řešení výzkumu;

— na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytne požadované doplňující informace

související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být

dostatečná pro vyřízení žádosti;

— řádně uchová veškeré dokumenty související s realizaci projektu v souladu s platnými právními

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

— bude po celou dobu realizace a udržitelnosti, pokud je udržitelnost relevantní, Projektu, v

případě, žeje u projektu vyžadována, dodržovat 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;

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

v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této

Smlouvy, a poskytne 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;

— bude bezodkladné informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti

na projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních,

která budou výsledkem těchto kontrol a 0 jejich splnění;

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

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této Smlouvy.

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

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

právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

EVROPSKÁ UNIE “

Evropské strukturální a investiční fondy |

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 



Článek IV

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt dle článku Il. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty příjemci
formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 2 Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výdaje na Činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílejí na projektu, jsou podrobně rozepsány
v žádosti o podporu, která je pro Příjemce i Partnera přístupná online v systému IS_KP14+ vjejí
aktuální znění. Přístup do systému viz čl. VIII., odst. 4 Smlouvy.

Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na projektu činí:

a) Příjemce: 73 092 054,09 Kč,

b) Partner: O,- Kč.

Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory všemi
Partnery 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, případně ijinou újmu, 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/újmu 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 kuložení takové sankce či jiného finančního postihu došlo
vdůsledku porušení povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy či ustanovení obecně závazných
právních předpisů Partnera.

Partner Odpovídá za škodu/újmu vzniklou Příjemci, která vznikne porušením povinností Partnera
vyplývajících z této Smlouvy, jakož i 2 ustanovem’ obecné závazných právních předpisů.

Partner neodpovídá za škodu/újmu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce.

Článek VI

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 se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu
budou provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony a činností konkrétně
určené vnávrhu projektu (s nímž se podrobně seznámily, což podpisem Smlouvy stvrzují),
směřující k realizaci Projektu, jakož i veškeré další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci
Projektu. Nedosažení účelu, cílů a výsledků Projektu lze odůvodnit pouze v naplnění okolnosti
Obecně uznávaných a definovaných jako vyšší moc.
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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 30. 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. Majetek pořízený v rámci Projektu musí být využíván k

nehospodářským činnostem, jeho případné hospodářské využití musí být pouze vedlejší, v souladu

s ustanovením odst. 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), dále

jako „Rámec", a to po celou dobu životnosti podpořeného majetku.

Vztahy mezi smluvními stranami v rámci spolupráce na Projektu nesmí naplňovat znaky smluvního

výzkumu ani poskytování výzkumných služeb výzkumnými organizacemi podniku/podnikům ve

smyslu čl. 2.2.1 Rámce.

Smluvní strany upravují pro účely Projektu svá vzájemná práva a povinnosti související s oblastí

duševního vlastnictví následovně:

Předměty průmyslového vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých smluvních stran před

uzavřením Smlouvy a které jsou potřebné pro realizaci Projektu, zůstávají ve vlastnictví Příjemce

nebo Partnera. Smluvní strany umožnívyužívání předmětů průmyslového vlastnictvíjim náležících

ostatním smluvním stranám v rozsahu nezbytném pro účely realizace Projektu, v ostatních

případech je použití možné pouze za obvyklých tržních licenčních podmínek.

Smluvní strany se dohodly na tom, že předměty průmyslového vlastnictví (zejména technická

řešení) vzniklé při plnění úkolů v rámci Projektu jsou majetkem té smluvní strany, jejíž pracovníci

toto průmyslové vlastnictví vytvořili. Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření předmětů

průmyslového vlastnictví a smluvní strana, která je majitelem takového průmyslového vlastnictví,

nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení za účelem získání

adekvátní průmyslově-právní ochrany.

Vznikne-li průmyslové vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu spoluprací pracovníků více

smluvních stran, je toto průmyslové vlastnictví ve spoluvlastnictví těchto smluvních stran, přičemž

spoluvlastnické podíly budou určeny dle poměru finančních příspěvků stran na vytvoření daného

průmyslového vlastnictví, případně budou zohledněny i jiné faktory, např. vynaložená pracovní

kapacita, míra původcovské činnosti při jeho vytváření apod. Smluvní strany si budou vzájemně

nápomocny při přípravě podání přihlášek kprůmyslově-právní ochraně, a to i zahraničních.

Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů budou podílet na nákladech spojených

s podáním přihlášek, 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/předmětu průmyslového vlastnictví, nebo vůči třetím osobám,

které se na vytvoření výsledků podílely na základě smluvního vztahu se smluvní stranou (dále
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společně jen „původci"), právo volného nakládání s takto vytvořeným výsledkem. Nárok původce

na odměnu za vytvořenívýsledku je nákladem příslušné smluvní strany, která svůj nárok k výsledku

vůči původci uplatňuje.

Pokud práva k předmětu průmyslového vlastnictví, který bude vytvořen při realizaci Projektu,

náleží v souladu s ustanoveními Smlouvy několika smluvním stranám jako spoluvlastníkům,

o využití těchto práv rozhodnou všichni spoluvlastníci jednomyslně; Žádný ze spoluvlastníků není

oprávněn využívat tato práva bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Smluvní strany se zavazují

vynaložit maximální úsilí o dohodu na využití práv z předmětu průmyslového vlastnictví.

K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. K převodu práv

z předmětu průmyslového vlastnictví na třetí osobu je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech

spoluvlastníků. K převodu podílu některého ze spoluvlastníků na jiného spoluvlastníka se souhlas

ostatních nevyžaduje. Na třetí osobu může některý ze spoluvlastníků převést svůj podíl jen

vpřípadě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku

převodu. V ostatních otázkách se vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky řídí obecnými předpisy o

spoluvlastnictví (příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů). Nedohodnou-Ii se spoluvlastnící v konkrétním případě jinak, budou jakékoli

výnosy z využití předmětu průmyslového vlastnictví rozděleny mezi spoluvlastníky v poměru jejich

spoluvlastnických podílů k danému předmětu průmyslového vlastnictví.

Výše uvedené 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), užitá při/vytvořená při realizaci Projektu. Výkon autorských majetkových práv

náleží té smluvní straně, jejíž pracovníci autorské dílo při realizaci Projektu vytvořili. V případě

spoluautorství pracovníků více smluvních stran náleží výkon autorských majetkových práv všem

těmto smluvním stranám. V podrobnostech se uplatní zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Smluvní strany prohlašují a zavazují se, že práva k výsledkům Projektu a práva na přístup

k výsledkům budou mezi ně rozdělena tak, aby byly náležitě zohledněny jejich pracovní oblasti,

příspěvky a příslušné zájmy, tj. rozdělení bude respektovat zákaz nepřímé státní podpory podle

Sdělení Komise — Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01.

Článek Vll

TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinnostívyplývající pro něj

z této Smlouvy nebo 2 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 ostatními

účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků Smlouvy převezme jeho závazky a majetek

financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému partnerovi (z okruhu oficiálních

partnerů projektu) všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu. Tím není dotčena

odpovědnost Partnera za škodu dle čl. V. této smlouvy.

Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem na základě písemné dohody. Tato dohoda nabude

účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace
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projektu ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým

ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku ||. Smlouvy.

Článek vm

OSTATNÍ USTANOVENÍ

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

formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. U změny

uvedené v čl. Vli., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem, o jehož vyloučení se

žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

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 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2

vyhotovení.

Aktuální verze dokumentů k projektu jsou pro Příjemce i Partnera přístupné online, v systému

|S_KP14+, vjejich plném znění. Příjemce je povinen zřídit Partnerovi přístup kdo systému IS

KP14+, který umožní čtení a stažení kopií umístěných dokumentů.

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 jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv provede dle dohody smluvních stran Příjemce.

Jestliže bude ze strany poskytovatele rozhodnuto o tom, že návrh projektu nebude podpořen, tj.

nedojde k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na projekt, pozbývá tato Smlouva

dle dohody smluvních stran platnosti i účinnosti. Tímto ustanovením však není dotčena případná

povinnost vzájemně si vypořádat povinnosti dle této Smlouvy včetně nároků na náhradu újmy.

V případě rozporu této Smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je rozhodující

znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Při rozporu této Smlouvy s Pravidly pro

žadatele a příjemce — obecná část OP VVV či Pravidly pro žadatele a příjemce — specifická část, je

rozhodující znění těchto pravidel poskytovatele.
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