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LICENČNÍ SMLOUVA

(patentová a vzorová práva a know-how)

uzavřená v souladu s ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

IČO: 619 891 00

zastoupená:_rektor

zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „poskytovatel licence")

a

TREVOR GROUP s.r.o.

se sídlem: Rovinka 596, 90041, Rovinka

lČ: 36 365 009

DIČ: SK2022205009

zastoupená—jednatel

(dále jen „nabyvatel licence")

(dále společně též jako „smluvní strany")

uzavírají tuto licenční smlouvu (dále jen „smlouva“):

Preambule

Nabyvatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy a hlavními parametry

dosahovanými s využitím předmětu smlouvy a má právě o takové řešení zájem. Uvádí, že učiní vše, co

lze od výrobce, případně poskytovatele služeb požadovat, aby předmět smlouvy v co nejširším

objemu a co nejdříve začal využívat.

Poskytovatel prohlašuje, že je majitelem daného řešení a uvádí, že mu není známo nic, co by mohlo

bránit řádnř-mu výkonu práv plynoucích ze smlouvy.

Článek 1



Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprávnění kvyužití technického řešení „Axiálně a radiálně chlazený

brzdový kotouč s krytem" a jeho patentu a užitného vzoru podle čl. 2 a know-how podle čl. 3 této

smlouvy.

Článek 2

Práva

1. Poskytovatel licence je jediným majitelem práv z následujícího užitného vzoru:

2. Poskytovatel licence je jediným přihlašovatelem následující přihlášky vynálezu s právem na patent:

3. Poskytovatel licence prohlašuje podle svých nejlepších vědomostí, že ktechnickému řešení, na

které by! mpsán vzor podle odst. 1 a podána přihláška podle odst. 2 tohoto článku, nepřísluší

poskytovateli licence ani žádné třetí osobě žádné jiné právo na patent nebo vzor, které by mohlo být

překážkou využití ochranných práv podle této smlouvy.

Článek 3

Know-how

 

Článek 4

Oprávnění k využití patentu, vzoru a know—how

1. Poskvtcmb Fce'lce opravňuje nabyvatele licence k využití práv ktechnickému řešení a jeho

užitnému vzoru podle čl. 2 odst. 1 po dobu platnosti této smlouvy v územním rozsahu Česká

republika.

2. Poskytovatel licence opravňuje nabyvatele licence po dobu platnosti této smlouvy k využití

práv k “"u-'“ 'Íóíl. : řešení a jeho patentu dle čl. 2 odst. 2 v České republice, Belgickém království,

Italské inpird'ice, .‘yhd'arsku, Spolkové republice Německo, Nizozemském království, Polské republice,

Portugalské republice, Rakouské republice, Rumunsku, Slovenské republice, Republice Slovinsku,

Španělském království, Švédském království, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska



(dále jen „smluvní státy"). Práva k využití patentu nabyvateli nastanou udělením patentu k přihlášce

podle čl. 2 odst. 2, včetně práv využívajících priority této přihlášky.

3. Poskytovatel licence opravňuje nabyvatele licence ve „smluvních státech“ po dobu platnosti této

smlouvy k využití know-how podle čl. 3.

4. S působností pro „smluvní státy" není poskytovatel licence po dobu trvání platnosti této smlouvy

oprávněn poskytnout oprávnění k využití práv podle čl. 2 ani poskytnout know—how podle čl. 3 této

smlouvy řádné třetí osobě, pokud se smluvní strany nehodnou jinak.

5. Ve „smluvních státech" není poskytovatel licence po dobu trvání platnosti této smlouvy oprávněn k

využití ochranných práv podle čl. 2 ke komerčním účelům ani k využití know-how podle čl. 3 této

smlouvy.

Článek 5

Předání know—how

1. Poskytovatel licence poskytne nabyvateli licence k využití podle této smlouvy veškeré know-how

podle čl. 3 odst. 1 a předá nabyvateli licence postupně, nejpozději však do 30 dnů od uhrazení fixní

části licenčního poplatku za první rok dle čl. 6 odst. 1 veškeré ostatní technické údaje podle čl. 3 odst.

.a"

2 na „nosičích technických údaju uvedených v příloze 2.

2. Technické údaje budou předány a know-how poskytnuto v SI soustavě v jazyce českém.

.a“

3. Předání technických údajů na „nosičích technických údaju podle čl. 3 odst. 2 nastává dnem

předání posfr—dního nosiče technických údajů podle čl. 3 odst. 2 nabyvateli licence.

Článek 6

Cena a platebm’ podmínky

1. Cena za oprávnění k využití práv podle čl. 4 odst. 1 a odst. 2 je tvořena licenčními poplatky, které

jsou stanoveny následovně. Roční licenční poplatek se skládá zpřesně stanovené fixní částky a

procentuální částky vypočítané zcelkového netto příjmu dosaženého nabyvatelem licence v

souvislosti s využitím práv podle čl. 4 odst. 1 a odst. 2. Specifikaci výše licenčních poplatků

vjednotlivých letech trvání platnosti smlouvy upravuje následující rozpis licenčních poplatků.



Rozpis licenčních poplatků

 

Článek 7



Ručení a povinnosti poskytovatele licence

1. Poskytovatel licence se zavazuje, že bude ve „smluvních státech“ po dobu trvání platnosti této

smlouvy udržovat v platnosti patent a vzor uvedené v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 a nést veškeré poplatky i

další výlohy s tím spojené.

2. Poskytovatel licence bude neprodleně informovat nabyvatele licence o nabytí práv podle čl. 2 odst.

2 této smlouvy.

3. Poskytovatel licence zajistí zápis licence poskytnuté podle této smlouvy do rejstříků příslušných

registračních úřadů ve „smluvních státech" ve lhůtě nejpozději do 160 dnů od nabytí práv podle čl. 2

odst. 2 shora.

4. Poskytovatel licence ručí za to, že ochranná práva podle čl. 2 odst. 1 a odst. 2 nejsou závislá na

žádném chi—Wm patentu nebo vzoru, který je platný k datu uzavření této smlouvy nebo po tomto

datu me?—o nabýt ,) atziosti.

5. Poskytovatel licence prohlašuje podle svého nejlepšího vědomi, že mu nejsou známa žádná práva

třetích ocet;

Poskytovna; licence nepře"-ná ručení za neexistenci takových práv, avšak přejímá ručení v rozsahu

,.

prohlé¥~w’ Vito.? l_JÍiCto odstavce.

která by mohla být na závadu využití práv podle této smlouvy nabyvatelem licence.

 

6. Posky'owtol !?cence se zavazuje, že bude na vlastní náklady bránit ochranná práva podle této

smlouv-„: :‘cr *? napadení třetími csobami (návrhy na zrušení, příp. námitky).

7. Posl/n;! ex./nv“ išrorc „ rm' povinen bránit ochranná práva podle této smlouvy před neoprávněnými

zásahy třetích osob. Poskytovatel licence je však povinen podporovat nabyvatele licence při obraně

výkonu pr?vwnných práv podle této smlouvy, zejména mu udělit veškerá procesní oprávnění.

8. Posk—g'mf'=tnl ?ěcence se rnvaruje po uplynutí řádné platnosti této smlouvy nabídnout přednostně

práva Lf w +:— . , asi, “in" or:/“e čl. 2 odst. ] a odst. 2 nabyvateli licence za smluvní cenu, která

bude vi," vinni oft-cfml'ííýo jednání obou smluvních stran.

Článek 8

Povinnosti nabyvatele licence

1. Nabyvatel licence oznámí poskytovateli licence a doloží účetními doklady nejpozději do 15.

prosince kařdého kalendářního roku celkový netto příjem, dosažený podle čl. 6 odst. 2 a odst. 3 v

souvislmt? í vyuřitřm práv podia čl. 4 odst. 1 a odst. 2 v předcházejícím roce platnosti smlouvy,

počítáno 055818 uzavřen" této smloawy.

2. Na žádost podcytovalele licence nabyvatel licence umožní poskytovateli licence nebo osobě jím

.pegpozdígř do Cr? dnů od předání účetních dokladů podle čl. 8 odst. 1 nahlédnout

"111 _>*_.=;lci:ov'!zo zúčtovacího roku a předá hodnověrné doklady a příslušné údaje

daňnw'ivn w "";—. ':w'. ::: "!“-Ú. 1‘ ověření celkového netto příjmu dosaženého nabyvatelem licence

podle čl. 6 odst. 2 a odst. 3, přičemž náklady spojené s kontrolou podle tohoto odstavce v sídle

nabývá“- Cw" ' “se ;'\c>ulf.\,'u—v;\=„el licence.

l !

pové’r‘z'é W . ŽŠ  
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do ur r. „.; LJ, ..



3. Pokud nabyvatel licence nesplní svoji povinnost podle čl. 8 odst. 1 nebo svoji povinnost podle čl. 8

odst. 2 nebo pokud bude celkový oznámený netto příjem v souvislosti 5 využitím práv podle čl. 4 odst.

1 a odst. 2 v předcházejícím roce platnosti smlouvy nižší o více než 10 % než skutečný celkový netto

příjem zjištěný při kontrole podle čl. 8 odst. 2, je nabyvatel licence povinen uhradit poskytovateli

licence smluvní pokutu vevýši—av plné výši náklady poskytovatelem

licence učené vynaložené na provedenou kontrolu.

4. Nahyvatel Hence se zavazuje udržet v důvěrnosti před třetími osobami veškeré know-how podle

čl. 3 odst. 1 a odst. 2, které mu bylo poskytnuto nebo které podle této smlouvy získal. Nabyvatel

licence se zavazuje podrobil. steinému závazku všechny své zaměstnance a dodavatele, kteří by

poskvtn :‘r’ now—how podle čl. 3 odst. 1 nebo odst. 2 obdrželi nebo mohli obdržet.

5. Nnhywt"! “fresce se nvanije vrátit poskytovateli licence po ukončení platnosti této smlouvy

veškeré „ccrs'fe iechniclvých údajů“ podle čl. 3 odst. 2, na kterých mu bylo know—how podle této

smlo»„»vv :'\řr'f_l"“llo ?. zinfč'ť vešxeú ztopie, které v souvislosti s prováděním této smlouvy zhotovil nebo

nech'f :hotbvil.

6. N'lhyl."l*-“f Troi,—“(= se zn.—mnie nepřívodíi vlastní činností, jako je návrh na zrušení nebo výmaz,

zánik pfii.: . cr..;i;x": 3"?! pd léto smlouvy ani nepodporovat činnost třetích osob směřující ktýmž

důsle'li "\ *

7. Nabyvatel licence je povinen bezodkladně informovat poskytovatele licence, je-li omezován ve

výkonu prfiv pod’e této smlowy třetími osobami nebo zjistí—li, že třetí osoby práva podle této

smlouvy i‘C' 'l

8. Náby/vatel Renae nese průkazní břemeno ve sporu o to, zda know-how, zejména technické údaje

uveclem' “fl „:g'ř'ch technických údajů", podle čl. 3 odst. 2 před datem předání nebyly důvěrné a

byly if“— zw “aji—. 7 :ayl

Článek 9

Zlepšení předmětu licence

1. Vzniknou-ii v době platnosti licenční smlouvy jakákoli zlepšeníjejího předmětu, budou se smluvní

strany o těchto zlepšeních informovat a v případě zájmu druhé strany o takové zlepšení bude pouze

toto zlep—žeň přeclzlzětem samostatného vyjednávání o nové licenční smlouvě.

Článek 10

Sublicence, přechod a převod práv



1. Nabyvatel licence není oprávněn nabízet nebo poskytnout třetím osobám sublicenci bez

předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence, přičemž i sublicenční výroba a prodej

výrobků, resp. poskytování služeb, se zahrnuje do základu pro výpočet ceny podle čl. 6 této smlouvy.

2. Nabyvatel licence je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osoby jen na

základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.

3. Práva a povinnosti nabyvatele licence z této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce jen na

základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15. 11. 2020.

2. Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti vůči třetím

stranám zap?e_n do restříků_:říslušných úřadů ve „ ,quvnI’ch stétech".

3. Poskytovatel licence je oprávněn vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 90 dnů od data doručení

výpovědí v případě závažného porušení této smlouvy nabyvatelem licence, zejména při prodlení

nabyvate o licence v plnění platebních povinností podle čl. 6 odst. 1 a odst 5 delším než 90 dnů, při

poru?“ tí I”, , “ o. II. : 13:; TI", nrbyvato '.:: “.CP neoznámí, neprokáze nebo prokáže hodnotu

dosaženého netto prodeje nižší než 80 % skutečného netto prodeje, při porušení čl. 8 odst. 2 tím, že

nabyvntnl licence neumožní nahlédnout do účetních podkladů nebo nepředá hodnověrné doklady,

postarínífcí k oveření celkového netto příjmu dosaženého nabyvatelem licence a při porušení čl. 8

odst. 6 * fw: “:le vatel “cc—nízce má nebo III'vocI' vIastni činností podání návrhu na zrušení nebo

výmaz m?“ “Bw nr: I I uřítzičwo vzor! potí-: Í . l.. DIV-17.3 odst. 2.

4. Nam/um Itasca fie mm’vnE-n IIIIIméII’It smlouvu s výpovědní lhůtou 90 dnů od data doručení

výpovf'v'í v př ;: w zévmyéito porzi‘i-IInI této smlouvy poskytovatelem licence, jmenovitě při porušení

čl, 4 or'rf. fl t':n "e Dock/tomto! lírprzre po dol—.n trvání platnosti této smlouvy poskytne oprávnění k

využili “;Č'í“ :" . ? no: ,I IaIIcw—IO.v I-( le čl. ? IFrIII’ osobě nebo při porušení čl. 7 odst. 1 tím, že

poskvmloxaelIcence nechá vprfběhu Irv'mi platnosti smlouvy zaniknout ve ,,sm|uvnich státech“

něktv- .; yun: L'“ v„ “I HV‘ II .- .n v čl 2 odst. 1 nebo odst. 2 nebo při porušení čl. 7

odst. ‘- , «Icr-I o; _lá I Ina prní I: i 2 odst. 1 a odst. 2 se stanou nebo jsou v průběhu

trvání nwwoví snr ~ , ,I. a uším unie““u “mno vzoru náležejícímu třetí osobě.

5. V nř'w7 *“ sic Iii-Sn" inatIIc-st čio smtuvy pIIII datem podle čl. 12 odst. 1 je nabyvatel licence

l

pov? » \ _ r I. clctr In”. = :I.II slzu I I od dalšího využítí práv a know-how podle této

smlnwy : ' ' “

6. www“ “*wřzí“ pro veškeré ván/rz! \; cztI'IIIIIIIcII stran jsou sidla protějších smluvních stran.

7. Zm.'o smlouvy ivo-.r p'atzI-II WP. v pic-Inn.“ Icr ně podepsané oběma smluvními stranami.

8. Tr.-r- I ; I I _, I’ ;írávzl v7lnhy7 ní vzniklé a s nimi související právní důsledky včetně otázek

její II ww— I'.‘ . ou ' _ “' It“, _ .,tgmhznsí' III řídí právním řádem České republiky. Veškeré



spory vzniklé z této smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou smluvní strany řešit

jednáním. Nepodaří—li se odstranit smírnou cestou spor týkající se této smlouvy či právních vztahů s

ní souvisejících, bude tento spor rozhodovat příslušný soud v České republice.

l v:

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následujícn pr lohy:

»:

Příloha :. 1: Parametry předmětu licence

Příloha č. 2: Seznam nosičů technických údajů

11. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou

stejnopisech.

12. Pokud *;y se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným

nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani

nevyntWteÍnnrt ostatních ustanoveni této smlouvy, nevyplývá-li zdonucujících ustanovení právních

přerlriců i'm-ik. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit

platným a vynutitelnym ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či

neVY’NH‘WF'W‘hO L21~ tri/Není.

13. Sm’uvzx’ strany shodně prohlašují, že jsou si vědomý všech právních důsledků touto smlouvou

vyvol'wtf'ch touhi'rsf se všemi jeiími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své

svobodne a pravé \10' e g'lřipoj ,i? v'ast.1oručzlí podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě- wmv . V avi/ŽL; dne (gag/#25375

 

“* mu,.:

    
VŠB—TU Ostrava Trevor Group s.r.o

Poskytovatel licence l Nabyvatel licence

 


