
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
v , , o

A O VYUZITI VYSLEDKU 

Číslo smlouvy VUT: 018638/2018/00, č.sml. FV40052 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

Kinalisoft, s.r.o. 

a 

Sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

Brno, Cejl 62, č.p. 37, PSČ 602 00 
27679721 
cz 27679721 

Bankovní spojení: bude upřesněno dle čl. X odst. 1 
Zastoupená: Bc. Radek Štourač 
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: XXXXXXXXXX
dále též jako „příjemce" 

Vysoké učení technické v Brně 

Sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
00216305 (veřejná vysoká škola , nezapisuje se do OR) 
CZ00216305 

Bankovní spojení: bude upřesněno dle čl. X odst. 1 
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem 
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: XXXXX
 dále též jako „další účastník" 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu
z oblasti výzkumu a vývoje předkládaného 4. veřejné soutěži „Programu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje TRIO" Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

2. Identifikace projektu:

Název: Test-it-off: robotizované offline testování produktu 

Reg. č.: FV40052 

(dále označený jako „projekt") 

li. 

Řešení projektu 

1. Řešení projektu je rozloženo do období od 1.1.2019 do 31.12.2021

2. Předmětem řešení projektu je vývoj robotického offline testeru produktů.
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3. Zásady, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění, a právními předpisy na občanský zákoník pro účely této smlouvy
navazujícími, a to zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Za písemnou formu
se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky
(e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

S. Tato smlouva o vzájemných vztazích mezi příjemci se uzavírá s platností ode dne podpisu oběma
smluvními stranami a účinností od data zahájení řešení projektu, na dobu určitou do ukončení
řešení projektu a vyrovnání všech závazků smluvních stran s tím souvisejících, nejpozději však
do 180 dní ode dne ukončení řešení projektu příjemcem, avšak s výjimkou přežívajícího článku
VII a VIII této smlouvy. V případě, že nebude poskytovatelem přiznána a poskytnuta podpora na
řešení projektu a s řešením projektu tudíž nebude započato, tato smlouva nevstoupí v účinnost
a její platnost automaticky skončí dnem zveřejněním rozhodnutí, resp. oznámení poskytovatele
o nepřiznání podpory.

6. Kterákoliv smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba je v takovém případě
dvouměsíční a její běh začíná prvým dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď
musí být učiněna v písemné formě, jinak je neplatná.

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na smlouvu vztahuje
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajišťuje VUT.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží dva (2), jeden (1) stejnopis je určen pro potřeby poskytovatele.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze stran.

10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

V Brně dne .Lb 1 O 18 

KINALI 

Cejl 3 7 /62, 602 00 Br;o - Z�dovice .-/

Bc. Radek Štourač 
jednatel 

za příjemce 

14. ,o. 2018
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