Smlouva o účasti na řešení části projektu výzkumu a vývoje
č.
, panelu č.
a poskytnutí účelové podpory
(dále jen "Smlouva o spolupráci")

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
ID datové schránky: piyj9b4
ve věci součásti: 1. lékařská fakulta
kontaktní adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
zastoupená: prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., děkanem 1. lékařské fakulty
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka Praha
č. účtu: 37434021/0100

(dále jen „příjemce“)

a
se sídlem:
ID datové schránky:
IČ:
zastoupen
bankovní spojení

DIČ:
, č. účtu:

(dále jen „další účastník“)
. MUDr. Tomášem Zimou,
-

uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci na základě:
výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví České republiky
(dále jen „poskytovatel“) v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta
2015 – 2022 (dále jen „program“)
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č.
, panelu č.
, uzavřené mezi
Příjemcem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva s poskytovatelem“), a podle zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, a podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění:
Čl. 1
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy o spolupráci je stanovení podmínek při řešení části níže specifikovaného grantového
projektu:
Registrovaného pod číslem AZV:

(dále jen „Projekt“)

Doba trvání Projektu:
Odpovědným řešitelem Projektu je:
nar.
Odpovědným spoluřešitelem části Projektu u dalšího účastníka je:
jméno, příjmení vč. všech ak. titulů a vědeckých hodností
nar.
Celková výše schválené účelové podpory pro dalšího účastníka činí na Projekt
tis. Kč. Smlouva
s poskytovatelem včetně rozpisu uznaných nákladů a účelových prostředků pro jednotlivé roky řešení Projektu jsou
přílohou č. 1 této Smlouvy o spolupráci.

Čl. 2
Účelová podpora
K úhradě nákladů na řešení části Projektu byly na základě přílohy č. 1 ke Smlouvě s poskytovatelem pro dalšího
účastníka pro rok
přiděleny následující prostředky (dále jen „přidělené prostředky“):
Celková částka

tis. Kč zahrnuje:

investiční prostředky
neinvestiční prostředky
z toho ostatní provozní náklady
z toho osobní náklady

V dalších letech pak následovně:
V roce
přiděleno
tis. Kč. Z toho investičních prostředků
V roce
přiděleno
tis. Kč. Z toho investičních prostředků
V roce
přiděleno
tis. Kč. Z toho investičních prostředků

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

tis. Kč.
tis. Kč.
tis. Kč.

Čl. 3
Podmínky použití poskytnuté účelové podpory
Příjemce se zavazuje převést přidělené prostředky v jednotlivých letech řešení na účet dalšího účastníka uvedený
v záhlaví této Smlouvy o spolupráci nejpozději do 30 dní po jejich připsání na účet příjemce.
Další účastník je povinen nakládat s přidělenými prostředky v souladu se zadávací dokumentací platnou pro
kalendářní rok zahájení řešení Projektu a se Smlouvou s poskytovatelem, která je nedílnou součásti této Smlouvy o
spolupráci.
Další účastník prohlašuje, že je s obsahem této Smlouvy o spolupráci a Smlouvy s poskytovatelem, seznámen, a že
se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti příjemce i dalšího účastníka, které vyplývají nejen z této Smlouvy o
spolupráci, ale i z ustanovení zadávací dokumentace a ze Smlouvy s poskytovatelem vč. jejích dodatků, s výjimkou
ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se na dalšího účastníka nemohou vztahovat.
Další účastník je povinen umožnit výkon kontroly plnění jeho povinností v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze
Smlouvy s poskytovatelem, z ustanovení zadávací dokumentace, jakož i vyplývajícím z této Smlouvy o spolupráci
a obecně závazných právních předpisů, a to jak příjemci, tak i poskytovateli. Další účastník je dále povinen
vypracovat Dílčí/Závěrečnou zprávu způsobem a s náležitostmi dle zadávací dokumentace a plnit povinnosti
obsažené v zadávací dokumentaci jak vůči poskytovateli, tak i vůči příjemci.
V termínu do 10. ledna následujícího kalendářního roku je další účastník povinen předložit příjemci podrobné a
přehledné vyúčtování hospodaření s přidělenými prostředky (včetně případného převodu do fondu účelově
určených prostředků (dále také „FÚUP“) či nespotřebovaných účelových prostředků tzv. „NÚP“).
Skončí-li účtování v oddělené analytické evidenci vedené k danému Projektu v daném kalendářním roce (a nejedná
se o poslední rok řešení Projektu) přebytkem, tj. nebudou vyčerpány všechny prostředky poskytnuté dalšímu
účastníkovi na příslušný rok, je další účastník povinen o této skutečnosti informovat příjemce. Nespotřebované
prostředky z daného kalendářního roku (pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků
oprávněnými subjekty - viz § 26 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů a § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) může další účastník
použít v dalších letech řešení Projektu v souladu se schváleným návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke
kterému byly schváleny Poskytovatelem. Změny účelu čerpání nespotřebovaných prostředků jsou možné v rozsahu
vymezeném zadávací dokumentací. Současně je nutné dodržet všechny limity stanovené zadávací dokumentací pro
daný kalendářní rok. Pokud další účastník nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších
letech řešení Projektu, informuje o tom příjemce a nespotřebované prostředky vrátí dle pokynů příjemce.
Čl. 4
Uveřejňovací doložka
Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1
písm. e) z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění).

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o spolupráci podléhající povinnému uveřejnění nabývá účinnosti dnem
uveřejnění.
K uveřejnění této smlouvy o spolupráci se zavazuje příjemce s tím, že nebude-li takto uveřejněna do 20 dní od
jejího uzavření, je další účastník povinen zajistit její uveřejnění sám. Smluvní strany se zavazují vzájemně
informovat o uveřejnění smlouvy o spolupráci, a to vyplněním ID datové schránky obou smluvních stran
v příslušné rubrice registru smluv, je-li výše uvedeno anebo na volitelnou el. adresu:
@lf1.cuni.cz a
.
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o spolupráci bude uveřejněna jako celek s vyloučením informací, které
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (zejména z důvodu
ochrany osobních údajů).
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva o spolupráci je vyhotovena v pěti identických výtiscích s platností originálu, z nichž jeden je určen
pro poskytovatele, dva pro příjemce a dva pro dalšího účastníka, který se zavazuje jeden předat spoluřešiteli
Projektu (viz bod 1. této Smlouvy o spolupráci). Nedílnou součástí této smlouvy o spolupráci jsou přílohy v ní
označené nebo citované.
Smlouvu o spolupráci je možné měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
Rozhodne-li však poskytovatel o změně ve financování projektu nebo o změně ve specifikaci zařízení investičního
charakteru, sdělí příjemce toto rozhodnutí dalšímu účastníkovi písemně; takovéto sdělení se pak bez dalšího stává
další součástí této smlouvy o spolupráci a je pro dalšího účastníka závazné.
Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou poskytovatelem k řešení Projektu.
Závazky dalšího účastníka, které mají podle své povahy trvalý charakter, však přetrvají i po uplynutí doby, na
kterou je tato smlouva o spolupráci uzavřena.
Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem této
smlouvy o spolupráci a že pokud jim z této smlouvy o spolupráci plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez
výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojují.
V Praze dne

Za příjemce:………………………………….
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Řešitel:……………….……..…………….

V

dne

Za spolupříjemce:……………………………

Spoluřešitel:……………….……..…………….

