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LETTER OF INTENT 
 

Název 

 Sídlem:  XXXX 
IČ:  XXXX 
DIČ:   XXXX 
Zastoupená:  XXXX  
Odpovědný zaměstnanec za aplikačního garanta: XXXX 
dále též jako „aplikační garant“ 

 

 

I. 
Úvodní prohlášení 

1. Aplikační garant prohlašuje, že má zájem o plánované výsledky projektu řešeného v rámci 4. 
veřejné soutěže „Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti 
dopravy – DOPRAVA 2020+“ Technologické agentury České republiky s názvem Doplnit a číslem 
Doplnit (dále jen „projekt“), kde budoucím příjemcem projektu je Vysoké učení technické v Brně, 
IČ 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR), DIČ CZ00126305, se sídlem Antonínská 
548/1, 601 90 Brno. 

2. Cílem a předpokládaným hlavním výsledkem projektu je Doplnit. Projekt bude řešen v období od 
Doplnit do Doplnit. 

3.  Aplikační garant prohlašuje, že hodlá užívat výsledky projektu, a to na základě smlouvy o využití 
výsledků projektu, která upraví způsob a podmínky užití výsledku v souladu s návrhem projektu, 
podmínky ochrany duševního vlastnictví a práva k výsledkům projektu.   

4. Aplikační garant prohlašuje, že hodlá využívat dosažené výsledky projektu, pokud  

 - projekt bude vyhodnocen k účelové podpoře části uznaných nákladů projektu formou dotace ze 
státního rozpočtu, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zák. č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 - bude dosažen hlavní výsledek, předpokládaný v návrhu projektu. 

 

II. 
Určení doby pro využití výsledků projektu 

1. Aplikační garant prohlašuje, že poskytne součinnost k uzavření smlouvy o využití výsledků 
projektu tak, aby smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena do 30 kalendářních dnů od 
ukončení řešení projektu. Budoucí příjemce vyzve aplikačního garanta k uzavření smlouvy 
písemnou výzvou, která bude doručena na adresu aplikačního garanta uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  

2.  Aplikační garant prohlašuje, že hodlá užívat výsledky projektu způsobem  

 

III. 
Další závazky aplikačního garanta 

1. Aplikační garant prohlašuje, že hodlá spolupracovat při řešení projektu způsobem  

Okomentoval(a): [KT(1]: Externí aplikační garant nesmí 
být podnikem a jeho zapojení nesmí spadat do jeho 
hospodářské činnosti, viz. Čl. 3.2. Zadávací dokumentace. 

Okomentoval(a): [KT(2]: Externím aplikačním 
garantem smí být výzkumná organizace, územní 
samosprávný celek (obec či kraj), organizační složka státu, 
či jiná osoba, která není podnikem. AG nemůže být podnik, 
státní podnik, spolek, nadace, ústav… Podrobněji prosím 
nahlédněte do čl. 3.2 ZD. 

Okomentoval(a): [KT3]: Doplnit cíle a očekávané 
výsledky projektu dle návrhu projektu 

Okomentoval(a): [KT4]: Doplnit dobu řešení projektu 

Okomentoval(a): [KT5]: Doplnit způsob, jakým bude 
aplikační garant využívat výsledky projektu.  

Okomentoval(a): [KT6]: Doplnit způsob, jakým bude 
aplikační garant spolupracovat s uchazeči, jakým 
způsobem bude monitorovat průběh projektu a vyjadřovat 
se k výstupům, jaké poskytne vstupy. Dále uveďte, jakým 
způsobem dojde k implementaci výsledků do praxe, jaký 
dopad je na základě jejich využívání očekáván. Viz příručka 
TAČR „Aplikační garant“.  
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2.  Aplikační garant prohlašuje, že hodlá provádět monitoring průběhu projektu v souladu s návrhem 
projektu a vyjadřovat se k dosaženým výsledkům projektu.  

3.  Aplikační garant prohlašuje, že hodlá podávat prostřednictvím budoucího příjemce svoje 
vyjádření k průběžným a závěrečným zprávám a v případě změn bude dávat svoje vyjádření v 
rámci změnového řízení k žádostem o změny týkající se hlavních výstupů projektu v průběhu jeho 
realizace.  

4.  Aplikační garant prohlašuje, že činnosti spojené s rolí aplikačního garanta ve vztahu k návrhu 
projektu se nevztahují k jeho hospodářské činnosti. 

 

IV. 
Důvěrnost informací 

1. Aplikační garant prohlašuje, že s informacemi poskytnutými v souvislosti s řešením projektu jakož 
i informací, které poskytující strana při jejich poskytnutí označí písemně za důvěrné, bude jednat 
a nakládat jako s důvěrnými a bez souhlasu poskytující strany je nesdělí třetí straně. 

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Letter of Intent je sepsán ve dvou (2) rovnocenných vyhotoveních, která obě obdrží budoucí 
příjemce, z nichž jedno využije k archivačním účelům a jedno k podání žádosti o podporu 
programového projektu v rámci veřejné soutěže programu „DOPRAVA 2020+“. 

 

 

 

 

V Brně dne ___________  

 

 

_____________________________  
XXX  
XXX  
za aplikačního garanta  
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