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Pracoviště/pracovník Datum Podpis 
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Projednáno s: 

Právní kontrola: OSV/Švarcová 22.9.2017 *A< éfot, *. 

Předkládá: OSV/Švarcová 22.9.2017 A A-
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSV/Švarcová 22.9.2017 dku. 

Zodpovídá: Příkazce operace: Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00216208), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: fojtlova, datum ověření: 22.09.2017 09:21:40): 

jedná se o dohodu o společném záměru při realizaci projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových 
sociálních službách podávaném v rámci výzvy Technologické agentury ČR, program Éta - nefinanční 
partnerství, ID KUJIP017EMKW; KUJIP017EMLR 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP017EÍ1LR 

DOHODA O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU 

Univerzita Karlova 
Fakulta humanitních studií 
U Kříže 8 
158 00 Praha 5 
IČ:00216208 
DIČ:CZ00216208 
zastoupená děkankou Ing. arch. Mgr. Marií Pětovou, Ph.D. 
(dále jen „uchazeč/hlavní příjemce") 
na straně jedné 

Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 846 Jihlava 
IČO:70890749 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 
(dále jen „aplikační garant") 
na straně druhé 

společně sepsali tuto 

Univerzita Karlova 64ft3 

Došlo: 2017-09-26 v 14:38:30 
Č.j.: UKFHS/23939/2017 
Č.dop.: 
Listů: 18 Příloh: 1 
Druh: písemné 

Odbor Došlo: 2017-09-26 v 14:38:30 
Č.j.: UKFHS/23939/2017 
Č.dop.: 
Listů: 18 Příloh: 1 
Druh: písemné 

Zprac. 
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Dohodu o společném záměru 

při realizaci projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách 
podávaném v rámci výzvy Technologické agentury České republiky (dále jen „TAČR") 

programu Éta 

(č. projektové žádosti TL01000161) 

Prohlášení o společném záměru 

1. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií a Kraj Vysočina společně prohlašují, že mají 
záměr spolupracovat v případě schválení projektové žádosti při realizaci výše uvedeného 
projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách, podaném v rámci 1. 
výzvy TAČR v programu Éta s cílem: přispět ke zvýšení kvality pobytových sociálních služeb, 
primárně pro seniory, rozvinutím konceptu kultury paliativního přístupu (KPP) pomocí 
manuálu multidisciplinárně pojímané dobré praxe a podpořit její aplikaci vývojem nástroje k 
sebehodnocení úrovně KPP v organizacích, resp. plánování jejích změn. Dlouhodobě využití 
výsledků přispěje k rozšíření možnosti důstojného a kvalitního života i umírání uživatelů 
služeb v prostředí, které vnímají jako svůj domov. 

2. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií vystupuje jako uchazeč, který se v případě 
schválení projektu stane jeho hlavním příjemcem. 
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3. Kraj Vysočina deklaruje souhlas s plněním role aplikačního garanta, jak je vymezena 
v kapitole II. 

4. Popis výzkumného projektu je přílohou této Dohody. 

II. 

Role aplikačního garanta 

1. Rolí aplikačního garanta je přispět kuplatnitelnosti výsledků projektu a následně tyto 
výsledky uplatňovat a využívat v praxi. 

2. Role aplikačního garanta s sebou nenese žádné finanční závazky vyplývající z účasti na 
projektu. 

3. Uchazeč/hlavní příjemce a aplikační garant se dohodli na následujícím rámci spolupráce 
a. Při zahájení projektu aplikační garant zprostředkuje kontakt mezi poskytovateli 

pobytových sociálních služeb na území aplikačního garanta a řešitelským týmem ze 
strany uchazeče/hlavního příjemce projektu. 

b. V průběhu projektu se aplikační garant vyjadřuje k zasílaným výstupům, tj. 
i. K variantám návrhu Manuálu dobré praxe paliativního přístupu a metodiky 

sebeposouzení - tj. k obsahu i formě návrhu 
ii. K variantám návrhu Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení 

c. Aplikační garant konzultuje obsah a program závěrečné konference 
d. Zástupce aplikačního garanta aktivně vystoupí na závěrečné konferenci 
e. Aplikační garant se vyjadřuje k průběžným a závěrečným zprávám projektu. 

4. Rámec spolupráce se řídí harmonogramem projektu. 
5. Aplikační garant má v úmyslu využívat výstupy projektu po skončení projektu a na vyžádání 

podá informace o využívání hlavních výstupů projektu. 

Podmínky spolupráce 

1. Uchazeč/hlavní příjemce dodržuje harmonogram projektu a projektových aktivit, o změnách 
včas informuje aplikačního garanta. 

2. Uchazeč/hlavní příjemce a aplikační garant se vzájemně bez zbytečného odkladu informují o 
zásadních změnách, které se mohou dotknout podstaty projektu. 

3. Uchazeč/hlavní příjemce pořádá 1 x za 3 měsíce pravidelnou hodnotící schůzku k postupu 
v projektu, na kterou aplikačního garanta zve. 

4. K rukám aplikačního garanta jsou zasílány zápisy z pravidelných hodnotících schůzek. 
5. Po skončení projektu bude v řešitelském týmu určena styčná osoba pro koordinaci možné 

součinnosti v oblastech podpory aplikace výstupů, školení, navazujících metodických pracích 
a dalších souvisejících oblastech. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je platná a účinná podpisem oběma smluvními stranami. 
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu přečetli, rozumí jejímu obsahu a že smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli. 
4. Dohodu o společném záměru schválila Rada Kraje Vysočina dne 19. 9. 2017 usnesením 

č. 1664/29/2017/RK. 

V Praze dne 2M- lofr V Jihlavě dne 

Za uchazeče/hlavního příjemce: 

Ing- arch. Mgr. Marie Pětová, Ph D 
děkan FHS UK 

Hejtman Kr 

MUDr. Jiří E 

Za aplikačn 

Kraj Vysočina 
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta humanitních studií 
U Křiže 8. 158 00 Praha 5 

|Č 00216208, DIČ CZ002162Q8 
-12-

Žižkova 57. 587 33 Jihlava 
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