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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 

IČO: 72050365 

zastoupená: Petrem Konvalinkou, 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)  ………………………… 

IČO: ……… 

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 TN0200XXXX s názvem XXX byl poskytovatelem přijat 

do 2. veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem v následujícím programu: Program na podporu 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence a hodnocen v souladu 

s § 21 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), ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPVV“). Poskytovatel vydal rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže 

v souladu s tímto ustanovením tak, že návrh projektu bude podpořen (dále jen “schválený návrh projektu”). 
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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. 

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 

hlavního 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). 

3. Maximální možná intenzita podpory na celý projekt je 80 % uznaných nákladů projektu. 

Článek 3 

Související dokumenty 

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

návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 ZPVV, a obsahují označení hlavního příjemce a dalších účastníků, 

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, a jejíž 

součástí je tabulka uznaných nákladů projektu.  

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

(verze 7), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele. 

3. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či závazných parametrů řešení 

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

a dále závazných parametrů řešení projektu. 
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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. Článek 2 Všeobecných podmínek „Vymezení pojmů“ se doplňuje o tyto pojmy: 

a. “Centrem NCK” se rozumí soubor týmů pracovišť jednotlivých uchazečů vzniklých z již 

existujících center, jako např. Center kompetence (TA ČR), Center excelence (GA ČR), 

Center VaVpI a jiných již vybudovaných infrastruktur, případně centrum  nové, založené 

na vztazích vedoucích ke smysluplné, efektivní a dlouhodobé spolupráci. Pracoviště 

společně přispívají realizováním výzkumných aktivit k naplňování cílů Centra NCK a jsou 

podřízena společnému managementu Centra NCK. Pracoviště se zapojují do Centra NCK 

týmem pracovníků, infrastrukturou, existujícím know-how, vlastními zdroji, 

probíhajícími i budoucími projekty. Každé pracoviště musí být finančně nezávislá, účetně 

oddělená jednotka v rámci dané instituce. Tato pracoviště by měla intenzivně 

spolupracovat s aplikačním sektorem a měla by vytvářet poznatky s vysokým 

potenciálem pro přímé uplatnění v praxi, dále by měla získávat významnou část svých 

příjmů ze smluvního výzkumu, ale i z dalších zdrojů. 

b. “Dílčím projektem” se rozumí ” soubor věcných, časových a finančních podmínek pro 

činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem 

v rámci realizace projektu. Dílčí projekt obsahuje zejména deklaraci konkrétních 

výstupů/výsledků a to včetně plánovaných aktivit, činností a milníků vedoucích 

k dosažení výstupů/výsledků, povinné přílohy k plánovanému výsledku včetně 

plánovaného rozpočtu na jednotlivé uchazeče projektu.  

c. „Manažer projektu“ se rozumí řešitel projektu v souladu § 9, písm. e) ZPPV, a osoba 

odpovědná za komunikaci mezi poskytovatelem a hlavním příjemcem, řízení návrhu 

projektu, jeho koordinaci, dohled nad plněním harmonogramu prací, apod. Manažer 

projektu musí být s hlavním příjemcem v pracovněprávním vztahu nebo musí na základě 

poskytnuté podpory tento vztah vzniknout.  

d. “Radou centra” se rozumí hlavní rozhodovací orgán Centra NCK. Rada centra řídí 

Centrum NCK, určuje koncepční a strategické směřování Centra NCK a činí zásadní 

rozhodnutí týkající se fungování Centra NCK, zejména dohlíží na plnění strategické 
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výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Informace o činnosti Rady centra 

budou každoročně součástí průběžné/závěrečné zprávy o řešení projektu (resp. Odborné 

zprávy o řešení projektu), přičemž předložené informace budou mj. zahrnovat počet 

zasedání Rady centra, účast na nich, projednávané záležitosti a další aktivity Rady centra. 

e. „Řešitelem dílčího projektu“ fyzická osoba, která bude po schválení dílčího projektu 

odpovědná hlavnímu příjemci za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu. Musí být 

s příjemcem v pracovněprávním vztahu nebo musí na základě udělené podpory tento 

vztah vzniknout. 

f. “Smlouvou o ustanovení národního centra kompetence” se rozumí smlouva, která 

vymezuje roli Rady centra, způsob fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra 

a je uzavřena mezi jednotlivými členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími 

účastníky). Tato Smlouva může plnit funkci Smlouvy o účasti na řešení projektu a musí 

odpovídat popisu spolupráce v návrhu projektu. Tato Smlouva je podepsaná všemi členy 

Centra NCK. Tato Smlouva může být uzavřena s rozvazující podmínkou neposkytnutí 

podpory, nebo ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí. 

3. Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovují příjemci tyto povinnosti: 

a. Dílčí projekty musí být schváleny Radou Centra. Nesplnění této povinnosti má 

za následek odvod ve výši částky, ve které byla porušena rozpočtové kázně, tedy ve výši 

100 % veškeré dosud čerpané podpory na příslušný dílčí projekt.  

b. Na zasedání Rady centra příjemce umožní účast zástupcům poskytovatele, kteří musí být 

o zasedání informováni v dostatečném předstihu.  

c. Rada centra v rámci schvalování dílčího projektu vypracuje hodnocení, které bude 

součástí předávaných informací k dílčímu projektu poskytovateli. Dílčí projekt bude 

předložen poskytovateli prostřednictvím informačního systému ISTA přiměřeně dle 

směrnice SME - 07 Změnová řízení projektů. Poskytovatel je oprávněn uplatnit 

připomínky k dílčímu projektu ve lhůtě 30 pracovních dnů od jeho doručení. Tyto 

připomínky jsou pro příjemce závazné a příjemce je povinen je zapracovat do dílčího 

projektu a znovu předložit poskytovateli nebo dílčí projekt nerealizovat. Náklady na dílčí 

projekt lze financovat z poskytnuté podpory až po jeho schválení Radou centra. 

Nesplnění této povinnosti má za následek odvod ve výši částky, ve které byla porušena 

rozpočtová kázeň, tedy ve výši veškeré dosud čerpané podpory na dílčí projekt. 

d. Příjemce předloží poskytovateli strategický dílčí projekt (samostatný nebo jako součást 

manažerského dílčího projektu), prostřednictvím kterého by mělo dojít k naplňování 

strategické agendy definované v rámci návrhu projektu, resp. příloze Zadávací 

dokumentace č. 5 - Strategický výhled a perspektivy v oboru, a to nejpozději do 31. 12. 

prvního kalendářního roku řešení projektu. Nesplnění této povinnosti má za následek 
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vznik povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každý započatý měsíc, kdy 

není povinnost splněna, maximálně však 50.000 Kč. 

e. K žádosti o změnu projektu je příjemce vždy povinen přiložit dokument prokazující 

souhlas Rady centra s takovou změnou. Tato povinnost se nevztahuje na změny týkající 

se údajů účastníků (např. název organizace, změna typu organizace, změna statutárního 

orgánu apod.) Nesplnění této povinnosti má za následek neschválení předmětné žádosti 

o změnu. 

f. Příjemci typu výzkumná organizace jsou povinni v průběhu realizace projektu zajistit 

příjmy z komercializačních aktivit, v objemu alespoň 19 % z finanční podpory tak, jak 

deklarovali v návrhu projektu, a to příjmy vygenerované pouze těmi pracovišti, která se 

podílí na řešení projektu. Za tyto příjmy jsou pro účely této veřejné soutěže považovány 

zejména: příjmy ze smluvního výzkumu; příjmy z licencí; náklady výzkumné organizace 

uhrazené podnikem v rámci řešení projektů kolaborativního výzkumu, tzn. formou 

účinné spolupráce, na které nebyla poskytnuta účelová veřejná podpora. Uvedené 

příjmy, případně i další příjmy z komercializačních aktivit musejí pokrývat plnění 

realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti, nemůže se proto jednat 

např. o příjmy ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod. Tyto příjmy 

příjemci vykazují souhrnně za každé dva uplynulé roky řešení projektu ve vztahu 

k objemu podpory poskytnuté na toto dvouleté období, a to vždy v průběžné zprávě 

o řešení projektu za každý druhý rok řešení projektu a následně v závěrečné zprávě 

o řešení projektu. Nesplnění této povinnosti je považováno za částečné nesplnění cílů 

projektu v rámci závěrečného hodnocení projektu. Příjmy z komercializačních aktivit 

nelze započítávat v případě, že se jedná o příjmy vzniklé z právních vztahů partnerských 

nebo propojených podniků. 

4. Článek 6 odst. 2 Všeobecných podmínek se doplňuje o písm. g), které zní: 

g) úprava příjmů z využití budoucích výsledků dílčích projektů. 

5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorázově na příslušný rok řešení ve výši uvedené 

v Závazných parametrech řešení projektu 

a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a  

b) u víceletých projektů pro druhý a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnů  

od začátku příslušného kalendářního roku. 

 

Článek 5 
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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 dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru Smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích 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. Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi pravidly 

stanovenými Všeobecnými podmínkami.  

 

Podpisy smluvních stran 

 

Poskytovatel:  

V Praze dne DD. MM. RRRR  

 Petr Konvalinka 

předseda TA ČR 

  

(Hlavní příjemce):  

V XXX dne DD. MM. RRRR  

 Uveďte hůlkovým písmem jméno a příjmení osoby, 
které podepisují za hlavního příjemce 

 


