
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

při řešení projektu velké infrastruktury pro výzkum, experim entální vývoj a inovace

„R I N G E N - Research INfrastructure for Geothermal ENergy /  Výzkumná infrastruktura pro geotermální
energii"

(identifikační kód LM2015084)

Sm luvní strany:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, se sídlem Albertov 2038/6, Praha 2 -  Nové Město, PSČ 128 43 
zastoupená prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., děkanem 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
č. účtu:
dále jen Příjemce nebo PřF UK na straně jedné 

a

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.l., se sídlem Boční II č.p. 1401,141 31 Praha 4 
zastoupená RNDr. Pavlem Hejdou, CSc., ředitelem 
IČ: 67985530, DIČ: CZ67985530 
č. účtu:

dále jen GFÚ

Ústav geoniky AV ČR, v. v. ¡., se sídlem Studentská 1768, Ostrava-Poruba, PSČ 70800 
zastoupená prof. RNDr. Radimem Blahetou, CSc., ředitelem 
IČ: 68145535, DIČ: CZ68145535 
č. účtu

dále jen ÚGN

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8, PSČ 182 09 
zastoupený RNDr. Josefem Šternberkem, CSc., ředitelem 
IČ: 67985891, DIČ: CZ67985891 
č. účtu:

dále jen ÚSMH

Česká geologická služba, příspěvková organizace MŽP ČR se sídlem Klárov 3, Praha 1, PSČ: 118 21, 
zastoupená Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem 
IČ: 00025798, DIČ: CZ00025798 
č. účtu:

dále jen ČGS

České vysoké učení technické, se sídlem Zikova 4,166 36, Praha 6 
zastoupené Prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem 
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700 
č. účtu:



SMLOUVA O PARTNERSTVÍ - RINGEN

dále jen ČVUT

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec 1, PSČ 46117 
zastoupená zastoupená prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem 
IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885, 
č. účtu:

dále jen TUL

účastníci této smlouvy společně též „účastníci této smlouvy" či „sm luvní strany" 

uzavřely dnešního dne v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O PARTNERSTVÍ A  VZÁJEM NÉ SPOLUPRÁCI 

(„smlouva")

1.

Preambule

1.1. Smluvní strany touto smlouvou vyjadřují svůj zájem na vytvoření podmínek vzájemné spolupráce na 
projektu: velká infrastruktura pro výzkum, experimentální vývoj a inovace - RINGEN - výzkumná 
infrastruktura pro geotermální energii (dále jen „VI RINGEN") včetně spolupráce na přípravě žádosti 
o dotace (dále jen „žádost o dotaci") v rámci Operačního programu VVV, výzva č. 02_16_13. Spolupráci 
mezi PřF UK, GFÚ, ÚGN, ÚSMH, ČGS, ČVUT a TUL naplňuje společný strategický záměr smluvních stran 
úspěšně připravit a realizovat tento projekt (infrastrukturu).

Cílem VI RINGEN je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální 
energie, která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Zvládnutí technologií 
jímání této energie bude znamenat zásadní strategickou výhodu zejména s ohledem na vyšší energetickou 
soběstačnost a bezpečnost České republiky, ale i dalších evropských zemí. Zázemí VI RNGEN bude sloužit 
také dalším významným stavebním a energetickým oborům, jakými jsou podzemní stavitelství nebo těžba 
uhlovodíků. VI RINGEN se bude soustředit zejména na rozvoj a testování nových vrtných technologií ve 
středních a velkých hloubkách, rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních 
geotermálních výměníků a technologií pro seismické monitorování. VI RINGEN je koncipován také jako 
jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit.

1.2. Smluvní strany počítají stím , že budou spolupracovat také na projektu, který bude k projektu 
komplementární a který bude podporován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v programovém období 2014 -  2020.

2.

Předmět a účel smlouvy

2.1. Účelem Partnerství podle této smlouvy je společná realizace projektu „RINGEN - výzkumná infrastruktura 
pro geotermální energii" pod identifikačním kódem LM2015084 (dále jen nebo „projekt").
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Účelem této smlouvy je vytvoření právního rámce Partnerství a vzájemné spolupráce smluvních stran 
včetně vázanosti Partnerů podmínkami obsaženými v Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, které je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo 1 (dále jen „rozhodnutí o poskytnutí dotace"), a další 
dokumentaci, za účelem zajištění realizace projektu.

3.

Představení smluvních stran a jejich přínos a rozdělení úkolů v rámci projektu 

Míra spolupráce mezi smluvními stranami

3.1. PřF UK, ČVUT a TUL jsou veřejnými vysokými školami zřízenými podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách.

3.2. GFÚ, ÚGN a ÚSMH jsou veřejnými výzkumnými institucemi zapsanými v rejstříku v. v. i. vedeném MŠMT.

3.3. ČGS je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR, a to zřizovací listinou 
-  „Opatření MŽP č. 4/12" ze dne 10. 2. 2012.

3.4. Sm luvní strany se zavazují, že se budou podílet na naplnění poslání a cílů a na řešení klíčových aktivit 
v rámci projektu tak, jak jsou popsány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3.5. Míra spolupráce mezi smluvními stranami na základě této smlouvy vychází zejména z následujících 
dokumentů:

3.5.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu včetně všech jeho příloh, příloha číslo 1

4.

Čestná prohlášení smluvních stran

4.1. Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že jsou bez dalšího oprávněny k uzavření této smlouvy a že tuto 
smlouvu uzavírá osoba oprávněná jednat za každou ze smluvních stran, to vše v souladu s právním řádem 
České republiky.

4.2. Smluvní strany tímto čestně prohlašují, že vzájemnými ujednáními v této smlouvě vědomě neporušují 
zákaz nedovolené nepřímé státní podpory dle Sdělení Komise -  Rámce pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací.

4.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že je seznámen s příslušnými právními předpisy upravujícími nebo 
souvisejícími s aspekty realizace projektu, zejména s relevantními ustanoveními občanského zákoníku, a 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších 
předpisů, že si přečetl a seznámil se s návrhem projektu a dokumentací vztahující se k realizaci projektu, a 
že se bude těmito právními předpisy, tímto návrhem projektu a touto dokumentací, jakož i všemi 
dokumenty, pokyny a rozhodnutími poskytovatele podpory, případně jiných orgánů České republiky a 
orgánů Evropské unie vydanými v souvislosti s realizací projektu, řídit.

5.

Struktura orgánů a řízení projektu, koncentrace aktivit v rámci projektu

5.1. Na základě této smlouvy nedochází ke vzniku samostatného právního subjektu. Každá ze smluvních stran 
je oprávněna v rámci projektu činit právní úkony, jež se týkají této jednající smluvní strany. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna v rámci projektu uzavírat smlouvy a činit právní úkony, jež se týkají 
zaměstnanců působících v projektu jednající smluvní strany, jež se týkají věcí, k nimž svědčí jednající 
smluvní straně vlastnické právo, či jež se týkají předmětů duševního vlastnictví, k nimž svědčí jednající 
smluvní straně majetková práva.
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5.2. Bude-li potřeba, aby v rámci projektu jednala jedna smluvní strana s právními účinky pro druhou smluvní 
stranu, bude pro takové jednání druhou smluvní stranou udělena plná moc.

5.3. Projekt bude řízen prostřednictvím řídící struktury, která bude součástí Statutu - viz bod 8.4 níže. Smluvní 
strany budou zastoupeny v řídící struktuře v poměru odpovídajícím jejich podílu na účelové státní 
podpoře.

6.

Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uznanými náklady projektu a nakládáním s dotací

6.1. Podíl na uznaných nákladech projektu Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci projektu mohou být 
z dotace financovány pouze tzv. uznané náklady projektu ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydané MŠMT (příloha č 1.). Uznanými náklady projektu se rozumí takové způsobilé náklady, které 
poskytovatel schválí jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, 
budou zdůvodněné a prokazatelné. Smluvní strany se proto zavazují dodržovat podmínky dokumentace 
pro financování projektu, jakož i rozhodnutí o poskytnutí dotace tak, aby výdaje plánované jako uznané 
náklady byly vždy považovány za způsobilé i ze strany poskytovatele, jakož i ze strany případných jiných 
příslušných orgánů veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem veškeré relevantní 
dokumentace, a zavazují se podmínky tam stanovené dodržovat, a to vždy s přihlédnutím 
k jejich aktuálnímu znění.

6.2. Vynaloží-li smluvní strana výdaj, jenž bude následně prohlášen za nezpůsobilý, či vynaložila-li smluvní 
strana od samého počátku výdaj jako nezpůsobilý, jedná se o výdaj a náklad výlučně té smluvní strany, 
která takový náklad (výdaj) realizovala. Smluvní strany se zavazují uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje 
projektu ve vztahu k položkám rozpočtu tak, jak na ně položky rozpočtu připadají dle rozpočtu projektu, 
který tvoří Přílohu této smlouvy.

6.3. Výdaje jednotlivých smluvních stran v rámci VI RINGEN mohou pokrývat pouze náklady dle Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a nepřekročí v roce 2016 následující částky, které jsou uvedeny v tisících a v českých 
korunách:

PřF UK GFÚ ÚGN TUL ÚSMH ČGS ČVUT

Typ nákladu CELKEM

Osobní náklady vč. 
odvodů 1 060 300 414 363 465 610 300 3 512

Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0

Provozní náklady vč. režie 1 562 300 106 147 345 200 150 2 810

Celkový rozpočet Partnerů 2 622 600 520 510 810 810 450 6 322

Výše jednotlivých části dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu je stanovena v Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (Příloha č. 2 Rozhodnutí („Detailní rozpočet projektu a uznané náklady projektu"). 
V případě, že dojde v rámci úsporných opatření státního rozpočtu ke krácení účelových výdajů, může být i 
výše dotace zkrácena o příslušný podíl.

7.

Vedení účetnictví v souvislosti s projektem a zadávání veřejných zakázek

7.1. Smluvní strany se zavazují řádně vést účetnictví. Smluvní strany se dále zavazují řádně vést oddělenou 
evidenci všech účetních případů té které smluvní strany vztahujících se k projektu, to vše s přihlédnutím 
k povinnostem kladeným obecnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie, 
jakož i dokumenty, pokyny a rozhodnutími orgánů České republiky či orgánů Evropské unie v souvislosti 
s poskytnutím dotace, a to včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Povinnost vést řádnou oddělenou 
evidenci účetních případů vztahujících se k projektu, jak je stanoveno tímto odstavcem a článkem, jsou 
smluvní strany povinny plnit pouze ve vztahu ke svým účetním případům.
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7.2. Smluvní strany jsou povinny při výběru dodavatelů respektovat právní předpisy České republiky, jakož i 
předpisy Evropské unie.

8.

Realizace výzkumné infrastruktury 

Řízení a rozhodování ve věcech projektu

8.1. Řízením projektu je pověřen Příjemce dotace, který je odpovědný za řídící činnost v rámci projektu. 
Příjemce odpovídá za plnění výzkumného programu, za čerpání rozpočtu v souladu se schváleným 
projektem a za zveřejňování výsledků dosažených výzkumnou činnosti v rámci projektu.

8.2. Smluvní strany jsou povinny zajišťovat činnost související splněním projektu v rámci svých pracovišť ve 
výzkumných jednotkách tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů projektu.

8.3. Každá smluvní strana nese odpovědnost za realizaci projektových aktivit v dohodnutém rozsahu 
stanoveném v Příloze č. 1 Rozhodnutí (Popis projektu). Strany se zavazují tyto aktivity realizovat v 
dohodnutých termínech a rozsahu.

8.4. Smluvní strany se dohodly na ustanovení orgánů VI RINGEN, jejichž strukturu a vztahy bude upravovat 
Statut. Návrh Statutu vypracuje Příjemce a předloží ho do 31.10. 2016 ke schválení Partnerům tak, aby byl 
Statut odsouhlasen nejpozději do 31.12. 2016. Návrh Statutu zpracuje Příjemce tak, aby odpovídal 
dotačním podmínkám uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl v souladu s touto smlouvou. 
Partner se zavazuje, že vydání souhlasu k návrhu Statutu bez objektivního důvodu nepozdrží a ani 
neodmítne, přičemž je Partner povinen bez prodlení objektivní důvod písemně Příjemci sdělit.

8.5. Zaměstnanci vyčlenění pro činnosti VI RINGEN zůstávají po dobu jejího trvání v pracovním poměru u té 
smluvní strany, která část své pracovní kapacity pro činnost VI RINGEN vyčlenila. Jejich pracovní náplň 
upraví písemně příslušná smluvní strana tak, aby jim byla umožněna účast na činnosti VI RINGEN 
v rozsahu kapacity vyčleněné pro VI RINGEN (projekt).

9.

Způsob nastavení finančních toků

9.1. Finanční prostředky (dále také dotace) převede Příjemce Partnerovi na základě této Smlouvy výhradně za 
účelem jejich využití k dosažení cílů řešení části projektu v rozsahu, členění a za podmínek schválených 
Poskytovatelem. Celková výše poskytovaných uznaných nákladů projektu je uvedena v Příloze č. 2 
Rozhodnutí („Detailní rozpočet projektu a uznané náklady projektu").

9.2. Smluvní strany souhlasí se svým podílem na účelové státní podpoře na jednotlivé roky a s rozdělením 
uznaných nákladů projektu za celý projekt v tis. Kč uvedeným v Rozhodnutí. V případě, že v důsledku 
úsporných opatření státního rozpočtu dojde ke krácení účelové podpory, budou tyto prostředky pro 
jednotlivé strany smlouvy kráceny v poměru, v jakém jsou mezi nimi rozděleny celkové grantové 
prostředky, nedohodnou-li se strany jinak. V takovém případě se strany zavazují dohodou přiměřeně 
upravit svůj podíl na celkových nákladech na řešení projektu i technické náplni řešení projektu.

9.3. Poskytnutou dotaci od Poskytovatele převede Příjemce na účet Partnera v souladu s Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace, a to nejpozději do 30 dnů po obdržení finančních prostředků od Poskytovatele, 
nebude-li smlouvou s Poskytovatelem určeno jinak. V roce 2016 bude převod dotace uskutečněn 
nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy posledním účastníkem. Příjemce je oprávněn převedení 
finančních prostředků z dotace Partnerovi pozdržet do doby splnění povinností Partnera, pokud 
porušením povinností jsou porušovány podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9.4. Podmínkou poskytnutí dotace ze strany Poskytovatele je průběžné plnění všech povinností smluvních 
stran, mimo jiné také předložení všech zpráv a dokumentů požadovaných Poskytovatelem a zavedení 
údajů o realizaci projektu do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

9.5. Každý oartner je do 1. listopadu příslušného kalendářního roku povinen Příjemce informovat o výši 
finančních prostředků z dotace, které s určitostí do konce tohoto roku nevyčerpá. Takovéto prostředky je

5 z 10



SMLOUVA O PARTNERSTVÍ - RINGEN

Partner povinen poukázat na účet Příjemce uvedeného v záhlaví této smlouvy a dle pokynů Příjemce 
nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

9.6. Změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů uvedených v Příloze č. 1 (Rozhodnutí, v příloze č. 2) lze v průběhu 
roku provést pouze se souhlasem Poskytovatele, přičemž žádost podává Příjemce, a to i v případě, kdy 
změnu skladby bude potřebovat Partner. Partner poskytne Příjemci veškeré nezbytné informace a 
součinnost, aby Příjemce mohl podat předmětnou žádost řádně a včas.

9.7. Pokud všeobecně závazné právní předpisy umožňují Partnerovi nespotřebované prostředky poskytnuté v 
příslušném rozpočtovém roce do výše 5 % z objemu těchto prostředků převést do svého fondu účelově 
určených prostředků a Partner převod prostředků provede, je Partner povinen neprodleně Příjemci 
převod prostředků oznámit listinnou formou podle pokynů Příjemce.

10.

Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dotace na realizaci projektu 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Smluvní strany jsou při realizaci projektu povinny dodržovat zejména:

10.1.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

10.1.2. tuto smlouvu.

10.2. Smluvní strany se zavazují nakládat s peněžními prostředky získanými z dotací na řešení projektu 
v souladu s právními předpisy, správně, hospodárně, efektivně a účelně. Peněžní prostředky z dotací smí 
být použity výhradně k úhradě uznaných nákladů projektu a v souladu s jejich časovým určením.

10.3. Do uznaných nákladů nelze zahrnout především zisk, daň z přidané hodnoty (je-li smluvní strana plátcem 
DPH a uplatňovala-li by odpočet této daně nebo jeho poměrnou část), kurzové ztráty, odpisy (kromě 
nákladů na odpisy majetku odpovídající délce trvání projektu; tyto odpisy musí být vypočteny pomocí 
správných účetních postupů), náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů a další 
povinnosti nesouvisející s řešením projektu.

10.4. Smluvní strany se zavazují zabezpečovat personální obsazení a řádné fungování orgánů zřízených v rámci 
projektu, jak je specifikováno v ustanoveních této smlouvy tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, 
minimalizace rizik a efektivního provozu projektu.

10.5. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu 
jeho trvání. Smluvní strany se zavazují plnit své povinnosti tak, aby nedocházelo ke škodám na životním 
prostředí a na majetku ostatních smluvních stran či třetích osob. Smluvní strany se zavazují plnit své 
povinnosti v souladu s účelem a cíli tohoto projektu.

10.6. Majetek financovaný z účelové státní 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 
odstavce 11.2 Smlouvy. Majetek financovaný z účelové státní podpory mohou užívat po celou dobu trvání 
projektu a doby udržitelnosti všichni účastníci této Smlouvy v rozsahu nezbytném k naplnění cílů projektu.

10.7. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci projektu vznikne předmět duševního vlastnictví, uzavřou 
smlouvu, ve které určí výši podílů na výsledcích spolupráce a další nakládání s ním a to tak, aby nedošlo k 
porušení pravidel veřejné podpory, a aby byl plně respektován podíl jednotlivých smluvních stran na 
vytvoření předmětu duševního vlastnictví. Smluvní strany se zavazují využít výsledky z projektu v souladu s 
rozhodnutím o poskytnutí dotace.

10.8. V případě změn nastalých v době účinnosti této smlouvy, které se dotýkají právní formy některého 
z Partnerů, jeho řízení, jeho schopnosti plnit závazky, a dalších skutečností a údajů, které by mohly mít vliv 
na řešení projektu, je Partner povinen nejpozději do 4 kalendářních dnů o daných změnách Příjemce 
písemně informovat.

10.9. PřF UK (Příjemce) je dále povinna zejména:
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10.9.1. PřF UK jako Příjemce dotace, je povinna informovat ostatní smluvní strany o veškerých 
skutečnostech týkajících se projektu, zejména jeho finančního řízení a dosažených výsledků projektu.

10.9.2. Dodržovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

10.9.3. Řádně řídit projekt, včetně řízení účasti Partnerů a předcházení rizikům vyplývajících z realizace 
projektu a jejich minimalizace.

10.9.4. Dodržovat povinnosti v oblasti publicity dle Rozhodnutí a Pravidel pro publicitu v rámci projektu; 
tj. v souvislosti s projektem vždy uvádět skutečnost, že projekt je financovaný poskytovatelem 
z prostředků účelové podpory velkých infastruktur.

10.9.5. Řádně dokončit a finančně uzavřít projekt v termínu stanoveném poskytovatelem projektu, 
včetně finančního vypořádání.

10.9.6. Archivovat dokumenty související s projektem po dobu nejméně 5 let ode dne ukončení 
financování projektu.

10.10. Každý Partner projektu je dále povinen zejména:

10.10.1. Dodržovat povinnosti z Rozhodnutí o poskytnutí dotace vztahující se na Partnera, nebo na činnost 
Partnera.

10.10.2. Poskytovat součinnost PřF UK v rozsahu odpovídajícímu podílu Partnera na účelové státní 
podpoře a ve lhůtách tak, aby PřF UK dostála všem podmínkám uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace,

10.10.3. Dodržovat povinnosti v oblasti publicity dle rozhodnutí;

10.10.4. Řádně uchovávat veškeré dokumenty související s účastí Partnera při realizaci projektu v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, nejméně však po dobu pěti let od 
ukončení financování projektu.

10.10.5. Umožnit kontrolu poskytovateli dotace a finančním úřadům podle zákona o finanční kontrole.

10.10.6. Bezodkladně informovat PřF UK (Příjemce) o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti 
na projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto 
kontrol a o jejich splnění;

10.10.7. Účastnit se prostřednictvím svých zástupců akcí konaných v rámci realizace projektu;

10.10.8. Neprodleně PřF UK informovat o veškerých podstatných změnách, které u Partnera nastaly ve 
vztahu k projektu, nebo o změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této smlouvy.

11.

Odpovědnost smluvních stran za porušení práv a povinností dle této sm louvy či obecně závazných právních
předpisů

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy může mít za 
důsledek povinnost PřF UK k vrácení dotace jako celku či její části nebo / a neuhrazení přidělené dotace či 
její části. Smluvní strany berou na vědomí, že primární finanční a právní odpovědnost za projekt nese vůči 
poskytovateli dotace Příjemce. Smluvní strany dále berou na vědomí, že v případě porušení této smlouvy 
jednou smluvní stranou jsou negativní důsledky z toho pro druhou smluvní stranu vyplývající považovány 
za škodu, přičemž poškozená smluvní strana je oprávněna požadovat od smluvní strany, která škodu 
způsobila, náhradu škody. Smluvní strany odpovídají za škodu i třetím osobám, která vznikne porušením 
jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

11.2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývajících pro něj 
z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, může být na základě schválené změny projektu 
vyloučen z další účasti na realizaci projektu. V takovém případě je povinen se s ostatními smluvními
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stranami dohodnout, která ze stran převezme jeho závazky a majetek pořízený z podpory, a předat 
Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu.

12.

Pracovně-právní vztahy v rámci projektu

12.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální možnou součinnost k vytvoření pracovního týmu 
působícího v rámci projektu, zejména v souladu se žádostí projektu a Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 
případně v souladu s dalšími relevantními dokumenty.

12.2. Pracovně-právní vztahy budou uzavírány v souladu s českými pracovněprávními předpisy, zejména se zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Celková doba trvání projektu

13.1. Celkovou dobou trvání projektu se rozumí doba financování projektu na základě dotace přidělené 
rozhodnutím o poskytnutí dotace, a dále doba závěrečného finančního vypořádání s poskytovatelem 
dotace a dále doba udržitelnosti projektu.

13.2. Smluvní strany se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, a to způsobem, aby 
projekt byl udržitelný, tj. aby nedošlo k výrazné změně či omezení nebo úplnému zastavení činností, jež 
jsou předmětem projektu, to vše minimálně po dobu celkové doby trvání projektu.

13.3. Smluvní strany se dále zavazují minimálně po dobu celkové doby trvání projektu nepřevést na třetí osobu 
vlastnické právo majetku (tj. především věcí movitých, nemovitých a penězi ocenitelných práv) pořízeného 
z dotace, tj. peněžních prostředků získaných na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

14.

Hodnocení realizace projektu 

Zm ěny projektu, změny smlouvy

14.1. Smluvní strany se zavazují ke každému výročí trvání smlouvy na společném jednání případně na platformě 
orgánů zřízených v rámci realizace projektu vyhodnotit danou fázi realizace projektu, a to jak z hlediska 
plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplývajících z platné dokumentace, tak 
z hlediska efektivního dosažení stanovených cílů projektu a naplnění očekávání smluvních stran o 
výsledcích vzájemné spolupráce.

14.1.1. Zjištění o nezbytnosti změny projektu. V takovém případě bude smluvními stranami provedena 
zevrubná analýza možností takové změny v návaznosti na závazné dokumenty zejména s ohledem na 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a platnou dokumentaci a v návaznosti na tato zjištění v součinnosti 
všech smluvní stran a s využitím orgánů zřízených smluvními stranami v rámci projektu bude 
zformulován společný návrh změny projektu. V případech, kdy to bude vhodné, Příjemce za 
součinnosti Partnera projedná příslušnou uvažovanou změnu projektu s poskytovatelem. Smluvní 
strany se dohodly, že jakákoliv změna projektu bude možná pouze na základě písemného souhlasu 
smluvních stran. V případech, kdy je změna projektu podmíněna souhlasem ze strany poskytovatele 
(dále jen „podstatná změna projektu"), bude taková změna realizována až po obdržení takového 
souhlasu. V ostatních případech bude poskytovatel o schválení a realizaci změny projektu 
informován Příjemcem.

14.1.2. Zjištění o nezbytnosti změny smlouvy nebo aktualizace některé je jí přílohy. V takovém případě 
bude smluvními stranami provedena zevrubná analýza právních možností takové změny v návaznosti 
na závazné dokumenty zejména s ohledem na stávající znění této smlouvy, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a platnou dokumentaci a v návaznosti na tato zjištění v součinnosti smluvních stran a
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s využitím orgánů zřízených smluvními stranami v rámci projektu bude zformulován společný návrh 
změny smlouvy případně aktualizace některé její přílohy. V případech, kdy to bude vhodné, Příjemce 
za součinnosti Partnera projedná příslušnou uvažovanou změnu projektu s poskytovatelem. 
Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné výhradně v písemné formě, a to formou číslovaných 
dodatků. V případech, kdy změna smlouvy zároveň představuje podstatnou změnu projektu, bude 
taková změna účinná nejdříve v den obdržení písemného souhlasu poskytovatele. V ostatních 
případech bude poskytovatel o změně této smlouvy projektu informován Příjemcem.

15.

Přechodná a závěrečná ustanovení, trvání a ukončení smlouvy

15.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu celkové doby trvání projektu. Povinnost umožnit 
kontrolu podle bodu 10.10.5. trvá i po ukončení této smlouvy.

15.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu po dobu jejího trvání nelze vypovědět ani od této 
smlouvy nelze odstoupit. Ukončení této smlouvy předčasně či převod práv a povinností z této smlouvy je 
možný pouze za zcela výjimečných podmínek po projednání s poskytovatelem podpory na základě 
písemné dohody uzavřené smluvními stranami, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních smluvních 
stran převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek pořízený z podpory vystupujícího Partnera.

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran.

Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným 
ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Jestliže 
smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní stranu tuto mezeru doplňujícím 
ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu této smlouvy.

15.4. Smluvní strany se dále dohodly, že právní předpisy České republiky, právní předpisy Evropské unie či 
dokumentace a stanoviska orgánů České republiky nebo Evropské unie, jakož i Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, mají v případě rozporu s obsahem této smlouvy aplikační přednost před ustanoveními této 
smlouvy. V případě takového rozporu se smluvní strany zavazují dohodnout společný postup řešení kolize 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a výše uvedených dokumentů, rozhodnutí, stanovisek či 
právních předpisů, a to na společném jednání smluvních stran.

15.5. Veškeré změny týkající se údajů o kterékoli smluvní straně, zejména údajů uvedených v této smlouvě, 
musí být neprodleně oznámeny ostatním smluvním stranám. Práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy nejsou bez souhlasu ostatních smluvních stran převoditelná na třetí osoby.

15.6. Smluvní strany berou na vědomí, že úspěšná realizace projektu může být podmíněna úpravou projektu na 
základě revizí PřF UK provedených v intencích požadavků na úpravu projektu ze strany poskytovatele, což 
se projeví také v úpravě této smlouvy o Partnerství a vzájemné spolupráci.

15.7. V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou tyto řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. Pokud ani po relevantně projeveném úsilí kterékoliv ze 
smluvních stran o řešení sporu smírnou cestou nebude dosaženo dohody, je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna podat návrh (žalobu) na vyřešení sporu u místně a věcně příslušného soudu ČR.

15.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

15.8.1. Příloha č. 1. Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu, 
včetně příloh;

15.9. Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních 
stran po jednom stejnopisu a jeden stejnopis bude předán Poskytovateli.

15.10. Každý Partner souhlasí s tím, aby Příjemce zveřejnil smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb. jako celek, 
protože ve smlouvě nejsou údaje, jejichž zveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností Partnera nebo jeho zaměstnanců. Každý Partner souhlasí s tím, aby smlouva byla zveřejněna 
včetně naskenovaných ručních podpisů zástupců smluvních stran.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem k ní připojily své podpisy.

V Praze dne.,
prof.RNDr. D igitá lně  podepsai
^  * * prof.RNDr. Bohuslav Gaš,
Bohuslav Gaš, esc.

Datum : 2016.08.12 
CSC. 10:10:53 + 0 2 W

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

děkan

Přírodovědecká fakulta UK 

Univerzita Karlova

V Praze dne.

RNDr. Pavel K  
Hejda, CSc. «5

RNDr. Pavel Hejda, CSc. 

ředitel

Geofyzikální ústav AV, v.v.i.

V Ostravě dne
prof. RNDr.
Radim Blaheta,
CSc.

Digitálně podepsai prof. 
RNDr. Radim Blaheta, C Sc  
Datum: 2016.08.03 
00:43:16 + 0 2 W

V Praze dne.,

RNDr. Josef E; 
Šternberk CSc.

prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. 

ředitel 

Ústav geoniky AV, v.v.i.

RNDr. Josef Šternberk, CSc. 

ředitel

Ústav struktury a mechaniky horniny AV, v.v.i.

V Praze dne.,
Digitálně podepsai Mgr. Zdeněk Venera, 
Ph.D.
DN: c=CZ, o=Česká geologická služba [IČ 
00025798], ou=1967, cn=Mgr. Zdeněk 
Venera, Ph.D., serialNumber=P79842 
Datum: 2016.08.03 12:44:55 +02'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

ředitel 

Česká geologická služba

V Praze dne.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

rektor

České vysoké učení technické v Praze

V Liberci dne.

Ing. Zdeněk S,5.
Kůs serialNumbér=ICfl- 10360S17

prof. Dr. Ing. Zdeňek Kůs 

rektor

Technická univerzita v Liberci
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