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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA ŘEŠENÍ 
VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen pod označením „občanský zákoník“) 

 
 
 
 
 
 

Smluvní strany: 
 

Objednatel:  Lesy České republiky, s. p.  
    Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupen:  ………… , generálním ředitelem 
IČ:     421 96 451 
DIČ:     CZ42196451 
banka:   …………………………………… 
číslo účtu:   ………………………………….. 

  

(dále jen pod označením „poskytovatel“) 

 

 

 

 

Zhotovitel:  ………………………………………… 

    ………………………………………… 

………………………………………… (název a adresa, příp. zápis ve 
veřejném rejstříku) 

zastoupen:     …………………………………………... 
IČ:    …………………………………………… 
DIČ:     ……………………………………………  
banka:    …………………………………………… 
číslo účtu:    …………………………………………… 

(dále jen pod označením „žadatel“ ) 
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Preambule 

 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o spolupráci v důsledku žádosti žadatele ze dne 
…………… o podporu/spolufinancování výzkumného projektu ………………………. 
hrazeného ze zdrojů ………………………………. (dále jen pod označením „grantová 
agentura“). 
 
Účelem této smlouvy je podpora/spolufinancování výzkumného projektu ze strany 
poskytovatele a jeho podílení se na vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem 
zejména v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti. Poskytovatel bude moci být 
uživatelem výsledků tohoto výzkumu.  
 
Poskytovatel má zájem na tom, aby výzkumný projekt byl proveden v co nejvyšší kvalitě. 
Žadatel poskytovateli zaručuje, že grantová agentura bude na průběh výzkumného projektu 
odborně dohlížet a jeho výsledky připomínkovat.  
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Žadatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí výzkumný 

projekt „…………“ (dále jen pod označením „výzkumný projekt“), nebo jeho část 
(v případě, že se na výzkumném projektu podílí vícero řešitelů) a poskytovatel se 
zavazuje vynaložit úsilí k tomu, aby tento výzkumný projekt mohl podpořit způsobem a 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
2. Specifikace a úplný popis výzkumného projektu je obsažen v příloze č. I (viz čl. VIII. 

odst. 6), která je nedílnou součástí této smlouvy. Poskytovatel a žadatel současně 
prohlašují, že výzkumný projekt je na základě této specifikace dostatečně určitě a 
srozumitelně určen. 
 

3. Žadatel se zavazuje provést výzkumný projekt podle této smlouvy, včetně její přílohy č. 
I. V případě, že se tato příloha č. I. odlišuje od projektu schváleného grantovou 
agenturou, má však přednost verze projektu schváleného grantovou agenturou. 
V případě, že to umožňuje smluvní vztah uzavřený mezi grantovou agenturou a 
žadatelem, zavazuje se žadatel zabývat se věcně připomínkami a postřehy poskytovatele 
k provádění výzkumného projektu a pokud možno tyto při realizaci výzkumného 
projektu zohlednit a využít. Žadatel je povinen výzkumný projekt provést sám a je 
odpovědný za jeho provedení. V případě, že žadatel provádí výzkumný projekt spolu 
s dalšími řešiteli, nese odpovědnost za celý výzkumný projekt. 

 
4. Žadatel se dále zavazuje poskytovateli předložit veškeré materiály týkající se realizace 

výzkumného projektu a předkládané žadatelem grantové agentuře, a to v termínech 
určených grantovou agenturou. Žadatel se také zavazuje písemně vypracovat a 
poskytovateli předložit závěrečnou zprávu o realizaci výzkumného projektu (tj. 
souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého výzkumného 
projektu, a to v termínu určeném grantovou agenturou. Předání a převzetí materiálů 
bude probíhat v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LČR: Lesy České 
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republiky, s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 
Teplice (dále jen „místo předání“).  
 

5. Žadatel podpisem této smlouvy prohlašuje a poskytovateli zaručuje, že: 

- vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku 
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 
 

- není v likvidaci, 
 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
 

- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku a totéž platí i pro všechny členy jeho 
statutárního orgánu, je-li žadatel právnickou osobou, 
 

- nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle 
zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost 
souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy, 

 
- že mu byl grantovou agenturou přidělen grant v takové výši, která bezpečně 

umožní realizaci výzkumného projektu od jeho začátku až do konce, příp. že má 
zajištěn dostatek jiných finančních zdrojů, které bezpečně umožní realizaci 
výzkumného projektu od jeho začátku až do konce. Kopie potvrzení o přidělení 
grantu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. II. Žadatel je srozuměn 
s tím, že přidělení grantu grantovou agenturou je jednou z podmínek podpory 
výzkumného projektu ze strany poskytovatele. 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 

1. Žadatel se zavazuje zahájit práce na výzkumném projektu nejpozději do …………dnů 
po schválení výzkumného projektu grantovou agenturou. 
 

2. Výzkumný projekt bude prováděn v ………………………. (dále jen pod označením 
„místo plnění“ ).  
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3. Smluvní strany se dohodly, že výzkumný projekt bude plněn postupně, a to po částech a 
v termínech stanovených grantovou agenturou. Pokud to již žadatel neudělal, zavazuje 
se tímto písemně informovat poskytovatele, jak o termínech tohoto dílčího plnění 
projektu, tak i jeho rozsahu, a to bez zbytečného prodlení po podpisu této smlouvy. 

 

 

III. 
Podpora výzkumného projektu a případné platební podmínky 

 
1. Podpora výzkumného projektu ze strany poskytovatele je směřována na praktické 

uplatnění a využití výsledků výzkumného projektu. Podpora bude ze strany 
poskytovatele prováděna způsobem popsaným níže:   

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

 

2. V případě, že podpora ze strany poskytovatele obnáší také spolufinancování 
výzkumného projektu, dohodly se smluvní strany, že toto bude probíhat následujícím 
způsobem: 

 

• finanční podpora výzkumného projektu ze strany poskytovatele může činit až 
celkovou výši …………………….,-Kč (slovy: ………………….korun 
českých). Případná finanční podpora bude žadateli poskytována 
bezhotovostním způsobem v následujících splátkách: 

 

- první splátka ve výši …………………..,- Kč (slovy: 
……………….korun českých) bude poskytovatelem poskytnuta 
žadateli nejpozději do dvou měsíců ode dne sjednaného zahájení 
provádění výzkumného projektu (čl. II., odst. 1), 

 

- druhá splátka ve výši ……………………….,- Kč (slovy: 
………………… korun českých) bude poskytovatelem poskytnuta do 
30 dnů ode dne, kdy žadatel předloží poskytovateli splnění prvního 
plánu ročních aktivit, který byl schválen oponentní radou grantové 
agentury, 

 

- třetí splátka ve výši …………………………..,- Kč (slovy: 
………………………korun českých) bude poskytovatelem 
poskytnuta do 30 dnů ode dne, kdy žadatel předloží poskytovateli 
splnění druhého plánu ročních aktivit, který byl schválen oponentní 
radou grantové agentury, 
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Bez splnění uvedené podmínky, nebude příslušná splátka ze strany poskytovatele 
uhrazena. V takovém případě nenastává prodlení poskytovatele. 
 
Žadatel je srozuměn s tím, že na spolufinancování výzkumného projektu ze strany 
poskytovatele není právní nárok, a to ani na základě této smlouvy a konečné 
rozhodnutí o spolufinancování jeho výzkumného projektu či jeho části náleží 
výhradně poskytovateli a je do značné míry odvislé od kvality výsledků činnosti 
žadatele předkládaných grantové agentuře a také od toho, že nenastane situace 
popsaná v čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

 

3. Poskytovatel není v prodlení se splátkou finančních prostředků, pokud nejpozději 
v poslední den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu 
zaplacení. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že prostředky poskytnuté poskytovatelem jsou účelově 
vázány a žadatel se zavazuje, že je použije pouze a výhradně k realizaci předmětného 
výzkumného projektu. 
 

5. Poskytnuté finanční prostředky musí být žadatelem použity nejpozději do 
………………, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
 

6. Prostředky poskytnuté poskytovatelem nelze využít ke krytí výdajů žadatele či třetí 
osoby, které nesouvisí přímo s realizací výzkumného projektu. Žadatel tak nesmí 
poskytnuté finanční prostředky použít na dodávky věcí či služeb jiných právnických 
nebo fyzických osob, pokud tyto dodávky nejsou určeny na realizaci činností v rámci 
účelu výzkumného projektu.  

 

7. Žadatel nese vůči poskytovateli objektivní odpovědnost za hospodárné a efektivní 
použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s účelem této smlouvy, pro který 
byly prostředky poskytnuty.  

 

8. Žadatel se zavazuje předat poskytovateli potvrzení o každém příjmu finančních 
prostředků poskytnutých poskytovatelem, a to do jednoho týdne ode dne jejich 
obdržení.  

 

9. Žadatel se zavazuje vést oddělené analytické účetnictví za výzkumný projekt. Žadatel se 
zavazuje předat poskytovateli potvrzení o spotřebování poskytnutých finančních 
prostředků obsahující: 

 
• označení žadatele 
• označení a číslo této smlouvy 
• uvedení dat čerpání finančních prostředků 
• identifikátory výzkumného projektu 
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• potvrzení o tom, že finanční prostředky poskytovatele byly beze zbytku 
využity 

• datum vyhotovení potvrzení 
• podpis žadatele 
 

Toto potvrzení se žadatel zavazuje předložit poskytovateli spolu se závěrečnou zprávou 
o realizaci výzkumného projektu, a to na adresu: Lesy České republiky, s. p., Grantová 
služba LČR, Oddělení výzkumu a projektů EU, Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice. 
 

10. Uvedení nepravdivých údajů v potvrzení dle předchozího odstavce tohoto článku 
žadatelem se pro účely této smlouvy samo o sobě posuzuje jako neoprávněné užití 
finančních prostředků a zakládá právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a jeho 
nárok na vrácení všech poskytnutých peněžitých a jiných plnění. V takovém případě 
jsou poskytnuté finanční prostředky splatné na účet poskytovatele uvedený v této 
smlouvě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení žadateli.  
 

11. V případě, že poskytnuté finanční prostředky nebudou žadatelem vyčerpány v plné výši, 
je žadatel povinen tyto nevyčerpané prostředky bez zbytečného prodlení vrátit 
poskytovateli, a to na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

IV. 
Užívací práva 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této smlouvy jsou žadatelem poskytovateli 

poskytnuta veškerá oprávnění k výkonu práva užít veškerých výsledků činnosti žadatele 
dle této smlouvy zachycených v jakékoli objektivně vnímatelné podobně, a to bez 
jakéhokoli časového omezení, omezení rozsahu těchto oprávnění či úplaty.  
 

2. Žadatel tímto prohlašuje a poskytovateli zaručuje, že je plně oprávněn k tomu, aby 
poskytovateli oprávnění k výkonu práva užít výsledků činnosti žadatele ve smyslu 
předchozího odstavce poskytnul. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k publikaci výzkumného projektu, 
zajistí žadatel, aby na její závěr bylo uvedeno, že výzkum byl podporován 
poskytovatelem, tedy Lesy České republiky, s. p. V anglickém jazyce bude použito 
názvu: Forests of the Czech Republic, state enterprise. 

 

V. 
Podmínky realizace výzkumného projektu 

 

1. Žadatel je nad rámec shora uvedeného srozuměn s tím, že poskytovatel podporuje i jiné 
výzkumné projekty.  
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2. Žadatel bere na vědomí, že v případě, kdy výše navrhované podpory u jiných 
poskytovatelem schválených výzkumných projektů převýší finanční prostředky 
k tomuto účelu poskytovatelem vyčleněné, vyhrazuje si poskytovatel právo podpořit 
výzkumné projekty podle jejich aktuálního pořadí, stanoveného podle jejich přínosu pro 
daná odvětví. V případě udělení souhlasu poskytovatele se spolufinancováním vícero 
výzkumných projektů, je rozhodné časové pořadí jejich realizace. Poskytovatel si tak 
vyhrazuje právo nepodpořit výzkumný projekt uvedený v této smlouvě (a to i v průběhu 
trvání této smlouvy), pokud tento bude realizován později než jiné výzkumné projekty a 
pokud již dojde k vyčerpání finančních prostředků poskytovatelem určených ke 
spolufinancování. 

 

3. Ve lhůtě do ………… proběhne úvodní jednání k realizaci výzkumného projektu, za 
účelem podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, 
forem výstupů, součinnosti stran, apod.). Úvodní jednání svolává poskytovatel po 
dohodě se žadatelem, přičemž žadatel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí k tomu, 
aby se poskytovatel mohl účastnit také úvodního jednání mezi žadatelem a grantovou 
agenturou. 
 

4. Žadatel je povinen provést výzkumný projekt s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a 
obsahu, náležité kvalitě a termínech stanovených grantovou agenturou. 

Jako zástupce objednatele pro: 

- odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen 
garant projektu …………………… (dále jen pod označením „garant 
projektu“),  

- věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR.  

Jako zástupce zhotovitele pro:  

- odborná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen 
odpovědný řešitel,  

- věcná jednání objednatelem byl určen ………………………  
 

5. Poskytovatel má právo udílet žadateli své návrhy, postřehy a doporučení k realizaci 
výzkumného projektu. Žadatel pak vyvine maximální úsilí k tomu, aby se těmito návrhy 
a doporučeními poskytovatele při realizaci výzkumného projektu řídil a jeho postřehy 
zužitkoval.   

 
6. Žadatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl poskytovatel grantovou 

agenturou přizván na všechny jednání týkající se výzkumného projektu, a to včetně 
jednání oponentní rady projektu a aby mohl prezentovat své věcné postřehy, návrhy a 
námitky týkající se průběhu realizace výzkumného projektu. Žadatel se také zavazuje 
vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se poskytovatel přímo stal jedním z oponentů 
projektu. V takovém případě, se žadatel zavazuje včas vyrozumět poskytovatele o 
termínech konání každého takového jednání tak, aby se poskytovatel mohl předmětného 
kontrolního dne zúčastnit.  

 



Příloha č. 4 ke Statutu GS 
 
SMLOUVA GS LČR 

 
Základní text 

 
SMLOUVA číslo:      x / 201x 

 

 
    
Výtisk -   1/4 

 
 

 
Smlouva -  

 
Str.8/11 
 

 

7. Předložení všech materiálů, výstupů a závěrečné zprávy o realizaci výzkumného 
projektu bude ze strany žadatele provedeno v písemné podobě ve dvou stejnopisech a 
1x v elektronické podobě na CD nosiči. 

VI. 
Smluvní pokuty 

 
1. Smluvní strany sjednávají pro případ nepravdivosti byť jen jednoho prohlášení žadatele 

uvedeného v čl. I. odst. 5 této smlouvy povinnost žadatele zaplatit poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jedno porušení povinnosti pravdivosti 
prohlášení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu 
škody. 

 

2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti žadatele stanovené v čl. III. 
odst. 4, odst. 5, odst. 6, odst. 9 a odst. 10 věta první této smlouvy, povinnost žadatele 
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jedno takové 
porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na 
náhradu škody. 

 

3. Smluvní strany dále sjednávají pro případ porušení povinnosti žadatele stanovené v čl. 
III. odst. 8 povinnost žadatele zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč 
za každé jedno takové poručení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo poskytovatele na náhradu škody. 

 

4. Smluvní strany dále sjednávají pro případ porušení povinnosti žadatele stanovené v čl. 
III., odst. 10 věta druhá, nebo odst. 11 této smlouvy povinnost žadatele zaplatit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý byť jen započatý 
den prodlení se splněním takovéto povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo poskytovatele na náhradu škody. 

 

5. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení žadatele s realizací výzkumného projektu, 
tj. při nedodržení dohodnutých termínů plnění, zaplatit poskytovateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do výše ………… % finančních 
prostředků poskytnutých žadateli poskytovatelem dle této smlouvy. (konkrétní procento 
bude poskytovatelem stanoveno s ohledem na skutečnou výši finanční podpory, vždy 
individuálně případ od případu). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poskytovatele na náhradu škody. 

 

6. Jakákoli smluvní pokuta dle této smlouvy uplatněná dotčenou stranou je splatná do 14 
dnů ode dne doručení jejího uplatnění druhé smluvní straně. Pro případ prodlení s její 
úhradou se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
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VII. 
Ukončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět:  
 

a)  jestliže bylo proti žadateli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení. V takovém 
případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení žadateli; 

b) v případě, že oponentní rada grantové agentury odmítne žadateli schválit splnění 
plánu ročních aktivit, či závěrečnou zprávu a vrátí jej/ji s výtkami žadateli 
k dopracování a žadatel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené 
k tomu grantovou agenturou. V takovém případě činí výpovědní lhůta 7 dnů a její 
běh počíná ode dne doručení výpovědi žadateli; 

c)  v případě, kdy bude ze strany grantové agentury vypovězen smluvní vztah mezi 
grantovou agenturou a žadatelem. V takovém případě činí výpovědní lhůta 7 dní a 
její běh počíná ode dne doručení výpovědi žadateli. Poskytovatel je oprávněn 
výpověď podat ihned poté, co se dozví, o tom, že grantová agentura podala 
výpověď smluvního vztahu mezi ní a žadatelem, případně ihned poté, co se dozví 
o tom, že tento smluvní vztah zanikl v důsledku výpovědi ze strany grantové 
agentury. 

V případě ukončení smlouvy výpovědí poskytovatele, je žadatel povinen poskytovateli 
předložit ty dílčí výstupy, kterých bylo ke dni účinnosti výpovědi dosaženo. 
Poskytovatel je v takovém případě povinen zaplatit žadateli peněžní prostředky, jejichž 
poměr k celkovému objemu přislíbených peněžních prostředků dle této smlouvy 
odpovídá poměru rozsahu výzkumného projektu dosaženého do okamžiku účinnosti 
výpovědi k celkovému zamýšlenému rozsahu výzkumného projektu dle této smlouvy.   
 

3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že žadatel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo 
zákon. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným způsobem se 
zejména považuje: 
 

a) žadatel nebude výzkumný projekt provádět sám, ale převede část prací na projektu, 
nebo povinnosti, nebo práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího 
písemného souhlasu grantové agentury;  

b) v případě, kdy grantová agentura odstoupí od smluvního vztahu mezi ní a 
žadatelem. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ihned poté, co se 
dozví, o tom, že grantová agentura odstoupila do smluvního vztahu mezi ní a 
žadatelem, případně ihned poté, co se dozví o tom, že tento smluvní vztah zanikl 
v důsledku odstoupení ze strany grantové agentury; 

c) žadatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. III. odst. 4, odst. 5, 
odst. 6, odst. 9, nebo odst. 10 věta první této smlouvy; 
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d) žadatel poruší jinou svou povinnost dle této smlouvy a neprovede nápravu ani 
v přiměřené době stanovené k tomu poskytovatelem; 

e) v případě, kdy nastane situace uvedená v čl. V. odst. 2 věta poslední této smlouvy. 
 

4. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že poskytovatel může kdykoliv odstoupit 
od smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, byl-li již výzkumný projekt z části 
proveden. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou si 
povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
tímto ujednáním budou vázány i po odstoupení. 
 

5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 
smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch 
ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této smlouvy. 
 

VIII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. Žadatel 

smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné osoby jen 
s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.  
 

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy každý z nich má platnost 
originálu; po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran. 

 
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 

s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou 
a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.  
 

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje 
to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 
ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým 
obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 
nevymahatelného. 

 
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy: 

 
•   Příloha I. – Specifikace výzkumného projektu (předloženého ve smyslu bodu 

CH odst. 4 ke Statutu GS LČR) v rozsahu ………… číslovaných stran.  
•             Příloha II. – kopie potvrzení o poskytnutí grantu grantovou agenturou. 
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V případě rozporu mezi přílohou č. I. a touto smlouvou je rozhodující znění této 
smlouvy.  

 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a 

že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním úkonům a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.   
 
 
 

V ………………… dne…………..   V …………………….. dne……………. 
 
 
 
Poskytovatel:      Žadatel: 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________________ 
za Lesy české republiky, s. p.    …………………………….. 
………………………….,    …………………………….. 
generální ředitel     …………………………….. 
   
  


