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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE      SVV 
 
 

SMLOUVA 
 

č.  RNNN / rok 
 

o  podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na 
řešení projektu č. 26X XXX v rámci soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity 

Karlovy v Praze 
(dále jen „SVV“) 

 
uzavřená  mezi 
 

Univerzitou Karlovou v Praze, 
sídlo: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, IČ: 00216208 
 

zastoupenou rektorem: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., 
(dále jen „univerzita“) 

 

a ve věcech fakulty: XXX 
sídlo: XXX 
(dále jen „fakulta“) 
zastoupenou děkanem: XXX 

 

a 
 

hlavním řešitelem projektu: XXX 
číslo osoby uvedené na průkazu zaměstnance UK: XXX 
(dále jen „hlavní řešitel“) 
 
 
                                    

Čl. 1                                                                  
Předmět a účel smlouvy 

 

1. Hlavní řešitel, který je zaměstnancem fakulty, podal přihlášku projektu SVV podle příslušných 
ustanovení Grantového řádu univerzity (dále jen „řád“) a Zásad uskutečňování specifického 
vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Zásady SVV“), které jsou 
předmětem Opatření rektora č. 36/2009. 

2. Na základě této přihlášky byla podle čl. 6 odst. 7 řádu projektu SVV v roce 2010 udělena finanční 
podpora. 

3. Název projektu zní: XXX . 
4. Zúčtovací číslo projektu je: 26X XXX . 
5. Doba trvání grantového projektu činí: 1 rok. 
6. Celková výše přidělených finančních prostředků činí: XXX K č. Závazný rozpis těchto prostředků 

je uveden v příloze této smlouvy. 
7. Tato smlouva vymezuje zejména hospodaření s finančními prostředky určenými na řešení projektu 

a další práva a povinnosti univerzity, fakulty a hlavního řešitele. 
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Čl. 2 
Společné povinnosti univerzity, fakulty a hlavního řešitele 

 
Univerzita, fakulta a hlavní řešitel se zavazují, že se při plnění této smlouvy a souvisejících úkonech 
spojených s realizací projektu budou řídit právními předpisy, statutem univerzity, řádem a dalšími 
vnitřními předpisy univerzity a Zásadami SVV. 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti univerzity a fakulty 
 

1. Univerzita nejpozději do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy převede finanční 
prostředky určené na řešení projektu SVV fakultě; na provádění kontrol hospodaření s těmito 
prostředky a účtování o jejich čerpání se vztahují obecně závazné a univerzitní předpisy 
o hospodaření s přidělenými prostředky.  

2. Univerzita se zavazuje  
a) zveřejňovat relevantní vnitřní předpisy univerzity, opatření rektora a pokyny soutěže SVV. 
b) poskytovat fakultě a hlavnímu řešiteli nezbytnou metodickou pomoc v otázkách týkajících se 

soutěže SVV. 
3. Fakulta umožní řešitelskému týmu využití prostor a materiálně technického vybavení fakulty nebo 

na základě smlouvy s jinou osobou pracoviště mimo fakultu v rozsahu přiměřeném potřebám 
řešení projektu. 

4. Fakulta umožní bez zbytečných odkladů hlavnímu řešiteli čerpání přidělených finančních 
prostředků v souladu s předpisy uvedenými v čl. 2 a čl. 4 odst. 1 a s projektem SVV; tímto není 
dotčeno ustanovení čl. 4 odst. 4. 

5. Děkan na návrh hlavního řešitele podaný v souladu s projektem SVV přizná a vyplatí studentům, 
kteří jsou členy řešitelského týmu stipendium, neodporuje-li tento postup Stipendijnímu řádu 
univerzity. Rektor podpisem této smlouvy v této souvislosti zmocňuje děkana fakulty k přiznání a 
vyplacení stipendia studentům univerzity, kteří nejsou zapsáni na fakultě a jsou členy řešitelského 
týmu, neodporuje-li tento postup Stipendijnímu řádu univerzity; přiznání stipendia je vázáno na 
návrh hlavního řešitele podaný v souladu s projektem SVV. 

6. Děkan na návrh hlavního řešitele podaný v souladu s grantovým projektem vyplatí mzdu nebo 
odměnu zaměstnanci zařazenému na fakultě, který je členem řešitelského týmu; není-li člen 
řešitelského týmu v pracovněprávním vztahu k univerzitě se zařazením na fakultě,  nejprve s ním 
uzavře pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.   

7. Fakulta může hlavnímu řešiteli poskytnout v odůvodněných případech na řešení projektu SVV 
provozní zálohu. 

8. Fakulta může předpisem podle čl. 4 odst. 1 stanovit termín, do kdy musí dojít k ukončení čerpání 
přidělených finančních prostředků pro daný rok; tento termín nemůže být stanoven dříve než na 
1. prosince. 

9. Fakulta převede v rámci závěrečného zúčtování za kalendářní rok nevyčerpané finanční 
prostředky zpět univerzitě.  
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Čl. 4 
Práva a povinnosti hlavního řešitele 

 

1. Hlavní řešitel prohlašuje, že se seznámil s vnitřními předpisy fakulty a dalšími opatřeními 
a normami upravujícími zejména nakládání s přidělenými prostředky, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci práce a organizační pravidla na fakultě a zavazuje se tyto předpisy dodržovat 
a postupovat v souladu s nimi.  

2. Hlavní řešitel se zavazuje přidělené prostředky řádně čerpat, využívat je hospodárně a v souladu 
účelem, na který byly prostředky poskytnuty. 

3. Hlavní řešitel se zavazuje řídit a rozvrhovat práci řešitelského týmu tak, aby bylo dosaženo cílů 
projektu SVV uvedených v přihlášce tohoto projektu. 

4. Hlavní řešitel je oprávněn bez ohlášení změnit jednotlivé položky uvedené v rozpisu přidělených 
finančních prostředků podle čl. 1 odst. 6 za podmínky, že 
a) v daném ukazateli činí změna částky méně než 20%  nebo méně než 20.000,- Kč 
b) celková výše přidělených finančních prostředků nebude navýšena, 
c) změnou nedojde k porušení limitů stanovených v zásadách  podle čl. 2 
Při změně překračující limity uvedené odst. 4a musí požádat o schválení změny Grantovou radu.. 

5. Hlavní řešitel se zavazuje v termínu a způsobem stanoveným rektorátem a fakultou předložit 
prostřednictvím fakulty v předepsané struktuře zprávu o dosažených výsledcích a o uskutečněném 
čerpání finančních prostředků. 

6. Hlavní řešitel umožní v průběhu řešení projektu SVV a po dobu jednoho roku po jeho skončení 
pověřeným pracovníkům univerzity nebo fakulty ověřovat správnost a hospodárnost využití 
přidělených finančních prostředků.  
 

Čl. 5 
Odstoupení od smlouvy 

 

1. Univerzita může od této smlouvy odstoupit, jestliže 
a) v důsledku schválené změny rozpočtu univerzity došlo ke snížení finančních prostředků pro 

soutěž SVV, 
b) projekt byl ukončen, 
c) hlavní řešitel projektu přestal být zaměstnancem univerzity. 

2. Fakulta může navrhnout rektorátu UK ukončení grantového projektu v případě, kdy 
a) řešitel opakovaně nebo závažně porušil ustanovení této smlouvy, 
b) postup při řešení projektu SVV vykazuje závažné nedostatky zásadně ohrožující úspěšné 

dokončení projektu, 
c) hlavní řešitel projektu přestal být zaměstnancem fakulty. 

3. Navrhne-li fakulta ukončení projektu, pozastaví současně čerpání finančních prostředků 
a vyplácení mezd, odměn a stipendií. Rektorát UK postupuje v případě podání návrhu fakulty na 
ukončení grantového projektu bez zbytečného odkladu.  

4. Hlavní řešitel může od této smlouvy odstoupit, jestliže 
a) zdravotní, sociální nebo pracovní důvody ohrožují plnění grantového projektu, 
b) vzniklá změna řešitelského týmu nebo vzniklá objektivní překážka ohrožuje plnění projektu, 
c) fakulta nebo univerzita opakovaně nebo závažně porušila ustanovení této smlouvy. 

5. Došlo-li k odstoupení od této smlouvy 
a) fakulta převede bez zbytečného odkladu univerzitě nevyčerpané finanční prostředky zpět, 
b) hlavní řešitel předloží do 30 dnů rektorátu prostřednictvím fakulty zprávu o dosavadních 

dosažených výsledcích a o uskutečněném čerpání finančních prostředků. 
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6. Odstoupení od smlouvy musí  mít   písemnou  formu  a  musí být univerzitou doručeno fakultě a 
hlavnímu řešiteli, nebo hlavním řešitelem doručeno univerzitě a fakultě. 

7. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky vzniklé neoprávněným čerpáním 
přidělených finančních prostředků nebo jiným porušením této smlouvy ze strany hlavního řešitele. 

 
Čl. 6 

Společná ustanovení 
 

1. Majetek pořízený z finančních prostředků určených na řešení grantového projektu je majetkem 
univerzity, výkon jehož správy je svěřen fakultě.  

2. Ve všech výstupech grantového projektu, včetně publikací, se vždy výslovně uvede, že vznikly na 
základě plné nebo částečné finanční podpory SVV. U adres autorů musí být uvedena afiliace 
příslušné fakultě/součásti UK a hlavní řešitel či vedoucí projektu musí zajistit, aby publikace byla 
vložena do databáze evidence publikačních aktivit. Výsledky projektu jsou vlastnictvím 
univerzity. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá podle § 51 občanského zákoníku. 
2. Pro další skutečnosti neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení právních předpisů. 
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha podle čl. 1 odst. 6. 
4. Změny a doplňky k  této smlouvě lze provádět pouze číslovanými písemnými dodatky; dodatky se 
číslují tak, že se k číslu smlouvy před lomítkem postupně doplňují malá písmena abecedy. 
Dodatek týkající se výhradně věcí fakulty, zejména ve věcech stanovení podrobností 
o hospodaření a čerpání finančních prostředků na fakultě v souvislosti s touto smlouvou, které 
nejsou upraveny v fakultních předpisech, opatřeních nebo normách, se vyhotovuje pouze ve dvou 
stejnopisech a podepisuje jej děkan fakulty a hlavní řešitel. 

5. Tato smlouva se pořizuje ve třech stejnopisech, z nichž univerzita, fakulta a hlavní řešitel obdrží 
jeden výtisk. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
 
 
 

V …..……  dne …………            V ……..…  dne …………        V Praze dne   
 
 

 
   
…………………………  …………………………       ………………………… 

hlavní řešitel    fakulta        univerzita 


