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SMLOUVA o SPOLUPRACI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU,

dálejen ,,Smlouva“,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvními stranami

X — MEDIA servis s.r.o.

|O: 27762297, DIČ:C227762297

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1171/11, PSC 70300

Bankovní spojení: Oberbank AG,č.ú—

Zastoupena:_jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41229

dále jen „Příjemce“

a

2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

|Č161989100, DIC: CZ61989100

Sidlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.

Zastoupena: rektorem

Kontaktní osoba:

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách

 

  

dále jen „Další účastník projektu“

společně pak „Smluvní strany“

podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a ust. § 2 odst.

2 pism. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z

veřejných prostředků a O změně některých souvisejících zákonů (zákon O podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací), v účinném znění, dálejen „Zákon“.

Čl.I.

Úvodní ustanovení, předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran při

jejich vzájemné spolupráci na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

snázvem „Výzkum a vývoj SW pro digitalizaci procesů ve firmé“, reg. číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0l15_019I0004862 (dále jen ,,Projekt“), realizujicim program Ministerstva

průmyslu a obchodu Ceské republiky (dále jen ,,Poskytovatel“) s názvem „OP PIK Aplikace“.

Předmětem této Smlouw je dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem poskytnuta

část dotace Dalšímu účastníkovi projektu.

Předmětem této Smlouvy je též úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran

k hmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a nabytému Dalším účastníkem projektu a

dále k výsledkům Projektu a využití výsledků Projektu.

Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvnich stran vrámci realizace

Projektu od data její účinnosti a nahrazuje pro účely řešení Projektu Smlouvu O spolupráci na

řešení projektu uzavřenou Smluvními stranami dne 7. 2. 2017, jež pozbyla platnosti před

datem uzavření této Smlouvy.



Čl. ll,

Řešení Projektu

Další účastník projektu se touto Smlouvou zavazuje Příjemci, že v rámci spolupráce na řešení
Projektu bude provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně
určené v příloze č. 2 (Věcná náplň řešení Projektu), která je nedílnou součástí této Smlouvy,
směřující k realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutně nebo potřebné pro realizaci Projektu
(dále jen „Řešení části Projektu“).

Další účastník projektu je povinen realizovat Řešení části Projektu v souladu s touto
Smlouvou, v souladu se schváleným návrhem Projektu a Rozhodnutím o poskytnutí dotace
(dále jen „Rozhodnuti“), vydaném Poskytovatelem včetně jeho příloh, s výjimkou ustanovení,
zjejichž podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na Dalšího účastníka projektu tak, aby bylo
dosaženo účelu a splněny veškeré závazky z této Smlouvy a ze schváleného návrhu Projektu
vyplývající.

Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 31. 1. 2019.

Příjemce a Další účastník projektu vytvoří společný realizační tým, který se bude pravidelné
scházet a společně pracovat na výzkumném záměru. Konkrétní úkoly budou definovány a
rozděleny mezi jednotlivé členy výzkumného týmu na společných jednáních. Příjemce bude
provádět pravidelnou kontrolu Dalšího účastníka projektu týkající se dodržování podmínek
vyplývajících z této Smlouvy, Projektu a programu OP PIK Aplikace.

Další účastník projektu se zavazuje poskytovat Příjemci součinnost při přípravě monitorovacích
zpráv, žádosti o platbu a zpřístupnění výsledků výzkumné činnosti pro účely kontroly, poskytnout
kopie relevantních dokladů týkajících se veškerých typů nákladů, které si Další účastník projektu
nárokuje v rozpočtu Projektu.

Další účastník projektu se zavazuje dodržovat závazná pravidla publicity Projektu a pravidla pro
výběr dodavatelů.

Čl. m.

Stanovené část dotace pro Dalšího účastníka projektu

Příjemce je povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu stanovenou část dotace
představující způsobilé náklady Dalšího účastníka projektu, a to vždy ve výši odpovídající
Poskytovatelem schválené a proplacené žádosti o platbu.

Příjemce je povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu část dotace dle odst. 1 tohoto
článku vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Příjemce obdržel příslušnou část
dotace od Poskytovatele.

Příjemce poskytne Dalšímu účastníkovi projektu část dotace přímým převodem z bankovního
účtu Příjemce na bankovní účet Dalšího účastníka projektu uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Další účastník projektu je povinen evidovat způsobilé výdaje v kategoriích průmyslového
výzkumu a experimentálního výdaje a vést samostatnou účetní evidenci v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění.

Nedojde-li k poskytnutí dotace Poskytovatelem Příjemci nebo dojde-Ii k opožděnému poskytnutí
příslušné části dotace Poskytovatelem Příjemci vdůsledku rozpočtového provizoria podle
zvláštního právního předpisu nebo vdůsledku aplikace jiného právního předpisu, Příjemce
neodpovídá Dalšímu účastníkovi projektu za škodu, která vznikla Dalšímu účastníkovi
projektu jako důsledek této situace. V případě, že dojde k pozastavení poskytnutí příslušné části
dotace Poskytovatelem zdůvodu porušení povinností Dalšího účastníka projektu, odpovídá
Další účastník projektu Příjemci za způsobenou Škodu. Pokud dojde k pozastavení poskytnutí
příslušné části dotace Poskytovatelem z důvodu porušení povinností Příjemce, odpovídá
Příjemce Dalšímu účastníkovi projektu za způsobenou škodu.
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Čl. IV.

Uznané náklady Projektu

Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené v ust. §

2 odst. 2 pism. I) Za'kona, které Poskytovatel schválil a které jsou zdůvodněné.

Výše způsobilých nákladů na Řešení ča'sti Projektu pro Dalšího účastníka projektu je

stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

O způsobilých nákladech Projektu je Další účastník projektu povinen vést oddělenou evidenci

v souladu se zákonem 0. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění. Tuto evidenci je Další

účastník projektu povinen uchovávat nejméně po dobu deseti let od ukončení řešení Projektu.

Čl. v.

Práva ke hmotnému majetku

Vlastníkem hmotného majetku (infrastruktury), nutného k Řešení části Projektu a pořízeného

z poskytnuté části dotace je Další účastník projektu. Pokud došlo k pořízení hmotného majetku

společně jak Příjemcem, tak i Dalším účastníkem projektu, je předmětný hmotný majetek

vpodilovém spoluvlastnictví Příjemce a Dalšího účastníka projektu, přičemž jejich podíl na

vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených

Příjemcem a Dalším účastníkem projektu na pořízení předmětného hmotného majetku.

Po dobu realizace Projektu není Další účastník projektu oprávněn bez souhlasu Poskytovatele

shmotným majetkem podle odstavce 1. tohoto článku disponovat ve prospěch třetí osoby,

zejména pak není oprávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či

zapůjčit.

Hmotný majetek podle odstavce 1 jsou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení Projektu

bezplatně.

. Čl. VI.

Rizeni vnesených práv

Za vnesená práva jsou považována taková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a

know—how, která mají Smluvní strany vdobě uzavření této Smlouvy nebo je získají později

nezávisle na řešení Projektu.

Vnesená práva zůstávají Smluvní straně, jež je jejich vlastníkem nebo knim vykonává

majetková práva. Smluvní strany mohou vnesená práva ve vlastnictví druhé Smluvní strany

nutná k řešení Projektu užívat bezplatně pro potřeby Projektu. K jiným účelům mohou Smluvní

strany užívat vnesená práva náležící druhé Smluvní straně pouze na základě předchozí

písemné licenční smlouvy za běžných tržních podminek.

Čl. VII.

Práva k výsledkům Projektu a jejich využití

Výsledkem Projektu se pro účely této Smlouvy rozumí výsledky podle ust. § 2 odst. 2 písm. i)

Zákona, vzniklé činností Dalšího účastníka projektu samotného nebo společným

spolupůsobenim Příjemce a Dalšího účastníka projektu vrámci řešení Projektu (dále jen

„ Výsledek Projektu“).

Vlastníkem práv k Výsledkúm Projektu je Příjemce nebo Další účastník projektu podle toho,

kdo takového Výsledku Projektu dosáhl sám. Pokud došlo kdosaženi Výsledku Projektu

společně jak Příjemcem, tak i Dalším účastníkem projektu, je předmětný Výsledek Projektu

v podílovém spoluvlastnictví Příjemce a Dalšího účastníka projektu, přičemž jejich podíl se

stanoví podle poměru jejich tvůrčích příspěvků na dosažení Výsledku Projektu. V případě, kdy

určeni poměru tvůrčích příspěvků nebude možné, platí, že podíl Smluvních stran na Výsledku

U
J



projektu se stanoví dle poměru uznaných nákladů Smluvních stran na celkových uznaných

nákladech Projektu.

Smluvní strany jsou povinny zajistit Výsledkům Projektu adekvátní ochranu podle předpisů

práva duševního vlastnictví.

Další účastník projektu je oprávněn se zájemci o využití Výsledků projektu, kterých dosáhl

sám, uzavírat smlouvy, jejich předmětem je využití těchto Výsledků Projektu, např. licenční

smlouvy apod. Takovou smlouvu je Další účastník projektu povinen předložit Příjemci

nejpozději do pěti dnů od jejího uzavření. Příjemce je oprávněn poskytnout takovou smlouvu

Poskytovateli.

Příjemce je oprávněn se zájemci o využití Výsledků projektu, kterých dosáhl sám, uzavírat

smlouvy, jejich předmětem je využití těchto Výsledků Projektu, např. licenční smlouvy apod.

Smluvní strany jsou oprávněny se zájemci o využití Výsledků Projektu, které jsou v podiiovém

spoluvlastnictví Smluvních stran, uzavírat smlouvy, jejichž předmětem je využití takových

Výsledků Projektu, pouze po předchozím písemném souhlasu druhé Smluvní strany nebo na

základě generální licence uděleně druhou Smluvní stranou, jinak odpovídají za způsobenou

škodu. Příjemce je oprávněn poskytnout takovou smlouvu Poskytovateli.

Smluvní strany berou na vědomí a zavazuji se respektovat, že rozdělení práv k Výsledkům

projektu, jakož i jejich využití musí být v souladu s § 16 Zákona, jakož i podmínkami Projektu a

příslušnou legislativou EU, zejména Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

(2014/C 198/01).

Výsledky Projektu, jejichž vlastníkem je pouze jedna ze Smluvních stran, jsou obě Smluvní

strany oprávněny využívat výhradně pro řešení Projektu bezplatně. Kjiným účelům mohou

Smluvní strany užívat Výsledky projektu, které vlastní druhá Smluvní strana, pouze na

základě předchozí písemné licenční smlouvy. Smluvní strany deklarují svou připravenost

uzavírat za účelem podrobnější úpravy práv kVýs/edkům projektu, jakož i otázek jejich

využívání, samostatně smlouvy.

Právo na započítání Výsledku Projektu do Rejstříku informací o výsledcích má Smluvní strana,

která daného Výsledku Projektu dosáhla sama, jinak podle Metodiky hodnocení výsledků

výzkumu a vývoje vydávané Radou vlády pro Výzkum a vývoj a piatné pro kalendářní rok, v němž

má být Výsledek Projektu vykázán.

Čl. VIII.

Poskytování informací

Další účastník projektu je povinen poskytovat Příjemci v písemné podobě a ve formě stanovené

právními předpisy úplně, pravdivé a včasně informace o jím Řešené části Projektu, zejména pak

informace a údaje o získaných poznatcích a jiných Výsledcích Projektu určených právními

předpisy ke zveřejnění prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jakmile

bylo takoveho Výsledku Projektu dosaženo.

Zveřejňuje-li Další účastník projektu informace o Projektu nebo o Výsledcích Projektu, je

povinen důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a dále tu

skutečnost, že Výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatele vrámci

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Zveřejněním nesmí být ohroženy cíle Projektu ani

dotčena nebo ohrožena ochrana Výsledků Projektu, jinak Další účastník projektu odpovídá

Příjemci za způsobenou škodu.

Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které získá

jedna Smluvní strana od druhé Smluvní strany v rámci řešení Projektu a které nejsou obecně

známé, považovány za důvěrné a Smluvní strana, která získala důvěrné informace, je povinna

tyto informace uchovat vtajnosti, zajistit, aby k nim neměla přístup třetí strana, a nesdéiit je třetí

straně.



Příjemce se zavazuje informovat Dalšího účastníka projektu o veškerých skutečnostech a

změnách dotýkajících se poskytování dotace a průběhu realizace Projektu, a to vždy bez

zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví či nabydou právní účinnosti, nejpozději však do čtyř

(4) kalendářních dnů. Příjemce se vtéto souvislosti zejména výslovně zavazuje informovat

Dalšího účastníka projektu o schválení žádosti o platbu Poskytovatelem a o proplacení dotace

na základě schválené žádosti o platbu ze strany Poskytovatele.

ČI. lX.

Kontrola průběhu Řešení části Projektu

Příjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu Řešení části Projektu Dalším účastníkem projektu

nebo i v průběhu pěti let po ukončení řešení Projektu, pokud je to relevantní, provádět u Dalšího

účastníka projektu komplexní kontrolu Výsledků Projektu, kontrolu plnění cílů Projektu, včetně

kontroly účelnosti čerpání a využití prostředků dotace, přičemž Další účastník projektu je

povinen provádění kontrol Příjemci umožnit.

Jestliže si to Příjemce vyžádá, je Další účastník projektu povinen informovat Příjemce o

okolnostech souvisejících s Řešením části Projektu, zejména pak () každé skutečnosti, která by

mohla ovlivnit Řešení části Projektu, informovat Příjemce o uzavřených smlouvách s dodavateli

a o obsahu jejich plnění, přičemž Další účastník projektu je povinen originály takovýchto smluv

uchovávat

Další účastník projektu je povinen vést o čerpání a užití veškerých finančních prostředků

určených na Rešení části Projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a

nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního majetku Dalšího účastníka projektu.

ČI. x.

Další povinnosti Dalšího účastníka projektu

Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze

státního rozpočtu, stanovené zejména Zákonem, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech, v účinném znění a dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití

dotace Dalším účastníkem projektu, stanovené touto Smlouvou.

Další účastník projektu je povinen písemně informovat Příjemce () každé změně rozhodné pro

poskytování dotace nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl,

zejména o změně jeho právní formy, zahájení insolvenčního řízení, likvidaci apod.

Čl. XI.

Zvláštní ustanovení o pravomoci Poskytovatele

Další účastník projektu bere na vědomí , že Poskytovatel má k Dalšímu účastníkovi projektu

stejná práva týkající se kontroly průběhu Řešení casti Projektu, včetně kontroly využití finančních

prostředků dotace, jako Příjemce.

Za účelem naplnění bodu 1. tohoto článku je Další účastník projektu povinen zejména umožnit

Poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu předávat veškeré dokumenty a

informace týkající se Řešení části Projektu nebo další informace a dokumenty, o jejichž předání

Poskytovatel požádá.

Další účastník projektu je povinen předávat dokumenty a informace uvedené v bodě 2. tohoto

článku Poskytovateli ve lhůtě a ve formě stanovené Poskytovatelem.
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Čl. XII.

Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, sankce

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost Smlouvy je ukončena po pěti letech od
ukončení řešení Projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení. Skončením
platnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za
škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před skončením platnosti Smlouvy, ustanovení
o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
skončení platnosti této Smlouvy.

Příjemce nebo Další účastník projektu jsou oprávněni za doby trvání této Smlouvy od Smlouvy
odstoupit.

Další účastník projektu je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Příjemce hrubým
způsobem porušil povinnost jemu stanovenou touto Smlouvou. Za hrubý způsob porušení
povinností Příjemce stanovených touto Smlouvou se považuje zejména případ, kdy Příjemce
neposkytne Dalšímu účastníkovi projektu část dotace v souladu s čl. III. této Smlouvy,
s výjimkou případu popsaného včlánku III. odst. 5. této Smlouvy, a dále případ, kdy Příjemce
nesplní svou informační povinnost vůči Dalšímu účastníkovi projektu ve smyslu čl. VIII. odst. 4
této SmIouvy.

Příjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména, pokud Další účastník

- v rozporu s článkem X. odst. 3 této SmIouvy neinformuje Příjemce o stanovených

skutečnostech,

- přes výzvu Příjemce nesplní některou svou povinnost 2 této Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno druhé smluvní straně.

Při odstoupení od Smlouvy Dalším účastníkem projektu nebo Příjemcem se pro vypořádání
nároků vztahujících se k Výsledkům Projektu a vzniklých ke dni účinnosti takovéhoto
odstoupení, využijí příslušná ustanovení článku VII. této Smlouvy.

Poruší-li Příjemce povinnost poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu část dotace ve smyslu
ustanovení čl. III. této Smlouvy, je Příjemce povinen uhradit Dalšímu účastníkovi projektu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % zčástky, která měla být Dalšímu účastníkovi projektu
poskytnuta, a to za každý i jen započatý den prodlení.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Smluvní vztahy touto Smlouvu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a
dále pak zákonem c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vůčinném znění a dalšími příslušnými

právními předpisy,

Všechny spory Smluvních stran, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou řešeny formou občanského soudního řízení u
místně a věcně příslušného soudu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti
Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.

Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran, a to
formou písemných číslovaných dodatků ktéto Smlouvě. Pro tyto účely nebude za písemnou
formu považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Nedílnou součástí této Smlouvyjsou příloha č. 1 - Uznané náklady na řešení projektu a příloha č.
2 — Věcná náplň řešení projektu.



7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv provede dle dohody Smluvních stran Další

účastník projektu. Smluvní strany shodně prohlašují, že informace obsažené vpříloze č. 2

představují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v účinném znění, a z tohoto důvodu bude jejich obsah vyloučen z uveřejnění v registru smluv.

8. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a závaznými podmínkami uvedenými v

Rozhodnutí včetně jeho příloh, mají přednost ustanovení Rozhodnutí před ustanoveními této

Smlouvy. Další účastník projektu současně prohlašuje, že má text Rozhodnutí včetně jeho

příloh k dispozici a je mu znám jeho obsah.

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, znichž každé má platnost originálu,

přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a sjejím obsahem, který vyjadřuje jejich

pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tato Smlouva není uzavírána vtísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

(15 ?i !; xl?

VOstravě dne ............/
V Ostravě dne ...............

  jednatel

za Příjemce za Dalšího účastníka projektu

  



Příloha č.1: Uznané náklady na řešení projektu
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