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Smlouva o poskytnutí podpory 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Technologická agentura České republiky 

se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

IČ: 72050365 

zastoupená: Petrem Očkem, předsedou TA ČR 

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 

běžný výdajový účet: 000-3125001/0710 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

a 

…………………………………………….. 

se sídlem: …………………………….. 

zapsaná v (je-li relevantní – např. v obchodním či jiném rejstříku)  ………………………… 

IČ: ………, DIČ: …………….. 

zastoupená: …………………..    

bankovní spojení: ………………….. 

číslo účtu: ………………. 

(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o poskytnutí podpory 

(dále jen „Smlouva“) 

Preambule 

Hlavním příjemcem podaný návrh projektu č. TG0102XXX s názvem XXX byl poskytovatelem přijat do 

1. veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací GAMA, podprogram 2 a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal 

rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže v souladu s tímto ustanovením tak, že návrh projektu bude 

podpořen (dále jen “schválený návrh projektu”). V souladu s § 9 ZPVV se na základě rozhodnutí o 

výsledcích veřejné soutěže uzavírá tato Smlouva. Veškeré pojmy použité ve Smlouvě jsou definovány 

ve Všeobecných podmínkách.  
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Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční podporu 

formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu 

a současně závazek příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly poskytnutí 

podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu. 

2. Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených v příloze Závazné 

parametry řešení projektu. 

Článek 2 

Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů 

1. Maximální výše podpory činí X XXX Kč (slovy: XXX korun českých), což je XXX % z maximální výše 

uznaných nákladů. 

2. Maximální výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši X XXX Kč (slovy: XXX korun 

českých). 

Článek 3 

Související dokumenty 

1. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha, Závazné parametry řešení projektu, které jsou 

schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahují označení hlavní příjemce a 

dalších účastníků, název a předmět řešení projektu, jméno, příjmení a případné akademické tituly 

a vědecké hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení 

řešení projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, přístup k výsledkům projektu a 

kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu. Závazné parametry řešení projektu rovněž 

obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky 

řešení projektu, míru podpory z uznaných nákladů a s tím související celková výše poskytované 

účelové podpory, včetně jejího rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.  

2. Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách 

(verze 4), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele. 
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3. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných paramterů řešení 

projektu, použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dále ustanovení Všeobecných podmínek 

a dále Závazných parametrů řešení projektu. 

Článek 4 

Specifické podmínky 

1. Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou 
veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek. 

2. Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje příjemci povinnost dle zákona č. 563/1991 Sb., 
zákona o účetnictví zveřejňovat účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 
304/2013 o veřejných rejstřících, a to po celou dobu řešení projektu.  

3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorázově na příslušný rok řešení ve výši 
uvedené v Závazných parametrech řešení projektu  

a) pro první  kalendářní rok řešení do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a  

b) pro další kalendářní rok či jeho část do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného 

kalendářního roku. 

4. Pro účely výše uvedené veřejné soutěže jsou způsobilé pouze tyto kategorie nákladů:  

a) osobní náklady (čl. 17 odst. 3 všeobecných podmínek),   

b) náklady na subdodávky (čl. 17 odst. 5 všeobecných podmínek), 

c) ostatní přímé náklady: 

01. náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou deklarovaným výsledkem 

projektu (čl. 17 odst. 6 písm. a) všeobecných podmínek), 

02. část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 

odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení 

projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie 

investice (čl. 17 odst. 6 písm. d) všeobecných podmínek), 

03. cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební 

cesty účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu, a s tím spojené cestovní náhrady 

podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (čl. 17 odst. 6 písm. e) všeobecných 

podmínek). 

Jiné kategorie se považují za nezpůsobilé a nemohou být tudíž ani uznané.  
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Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavní příjemce obdrží po 

jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu. 

2. Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž základě 

je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami/nabývá 

platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti XXX. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí,  

a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním znění smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel. 

6. Příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi pravidly 

stanovenými Všeobecnými podmínkami.  

 

 

Podpisy smluvních stran 

 

Poskytovatel:  

V Praze, dne  

 Petr Očko 

předseda TA ČR 

  

(Hlavní příjemce):  

V XXX, dne  

 Uveďte hůlkovým písmem osoby, 
které podepisují za příjemce 
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