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Dohoda o finančním vypořádání komerčního využití výsledků dosažených při řešení 
projektu výzkumu a vývoje číslo TA04011624 

s názvem „Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box“ 
(dále jen „Dohoda“) 

 
uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 
1. Příjemce dotace 

název:   TOS KUŘIM - OS, a.s. 
se sídlem:   Blanenská 1321/47, Kuřim, PSČ 664 34 
IČO:   26231522 
DIČ:   CZ26231522 
zastoupena:  
 
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

B, vložka číslo 3474 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
(dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 

2. Další účastník projektu 1 
název:   České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00 
součást:   Fakulta strojní 
adresa:   Technická 4, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 
pracoviště: Ú12135 - Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum 

pro strojírenskou výrobní techniku a technologii 
IČO:   68407700 
DIČ:   CZ68407700 
statutární zástupce:  
zastoupena:  
 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
korespondenční adresa: Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00 
(dále jako „Další účastník 1“) 
 
a 
 

3. Další účastník projektu 2 
název:   Intemac Solutions, s.r.o. 
se sídlem:   Blanenská 1288/27, Kuřim, PSČ 664 34 
IČO:   02277387 
DIČ:   CZ02277387 
zastoupena:   
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

oddíl C, vložka číslo 80805 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
(dále jako „Další účastník 2“) 
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(Příjemce, Další účastník 1 a Další účastník 2 dále každý samostatně také jen jako 
„Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní strany“) 
 

Preambule 

1. Tato Dohoda navazuje na Smlouvu o využití výsledků dosažených při řešení projektu 
výzkumu a vývoje číslo TA04011624 s názvem „Multifunkční smykadla s velkým výsuvem 
a koncepcí box-in-box“ uzavřenou mezi Smluvními stranami dne 31. 12. 2018 (dále jen 
„Smlouva o využití výsledků“), která zůstává v platnosti beze změn. 
 

2. Smluvní strany se na základě čl. 6 odst. 2 Smlouvy o využití výsledků dohodly a v souladu 
s: 
a) příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "SFEU"); 
c) Nařízením Komise EU č. 651/2014, kterým se v souladu se zmíněnými články 107 a 

108 SFEU prohlašují určité kategorie transakcí za slučitelné s vnitřním trhem; 
d) Sdělením Komise EK - Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/0) /dále jako "Rámec"/ 
dohodly na způsobu finančního vypořádání komerčního využití výsledků projektu 
TA04011624 s názvem „Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box“ 
(dále jen „Projekt“). 
 

3. Výsledky Projektu se pro účely této Dohody rozumí: 
a) Prototyp smykadla s velkým výsuvem; 
b) Systém kompenzace teplotních deformací pro smykadlo s velkým výsuvem 
(dále také jen „Výsledky“). Výsledky jsou blíže specifikovány ve Smlouvě o využití 
výsledků. 
 

4. Po uzavření této Dohody je Příjemce oprávněn využívat Výsledky při své 
komerční/podnikatelské činnosti v souladu s čl. 7 odst. 1 a odst. 2 Smlouvy o využití 
výsledků. 
 

 
Článek I. 

Předmět Dohody 
 
Předmětem této Dohody je stanovení podmínek pro vznik oprávněného nároku Dalšího 
účastníka 1 a Dalšího účastníka 2 na finančním vypořádání komerčního využití Výsledků, 
doby komerčního využití Výsledků a výše náhrady Dalšího účastníka 1 a Dalšího účastníka 
2 za každé uplatnění Výsledků a způsobu její úhrady. 
 
 

Článek II. 
Finanční kompenzace za komerční využití Výsledků 

 
1. Na základě Smlouvy o využití výsledků byla Dalším účastníkem 1 a Dalším účastníkem 2 

poskytnuta Příjemci výhradní přístupová práva ke vzniklému duševnímu vlastnictví 
vázanému na Výsledky. Za poskytnutí těchto práv obdrží Dalším účastník 1 a Další 
účastník 2 finanční náhradu. 
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2. Náhrady za každý jednotlivý případ komerčního využití Výsledků jsou stanoveny 
následovně: 
 

Výsledky 

Sjednaná hodnota náhrady za každé jednotlivé 
komerční využití Výsledků na stroji Příjemce v souladu 
s odst. 4 tohoto článku Dohody odpovídá těmto fixním 

částkám: 

Další účastník 1 Další účastník 2 

Prototyp smykadla s velkým 
výsuvem 

18 500 Kč / realizovaný 
obchodní případ 

9 500 Kč / realizovaný 
obchodní případ 

Systém kompenzace 
teplotních deformací pro 
smykadlo s velkým výsuvem 

8 000 Kč / realizovaný 
obchodní případ 

0 Kč / realizovaný 
obchodní případ 

 
 

3. Nárok na finanční vypořádání vznikne Dalšímu účastníkovi 1 a Dalšímu účastníkovi 2 
počínaje prodejem prvního stroje, na kterém budou aplikovány jednotlivé Výsledky až po 
(i) ukončení obchodního případu (tj. po řádném splnění uzavřené smlouvy mezi Příjemcem 
a jeho zákazníkem vč. úhrady celé ceny), jehož předmětem bude prodej plnění, jehož 
součástí budou i Výsledky vytvořené společně Smluvními stranami (dále jen „Obchodní 
případ“ nebo také jen „Obchodní případy“), (ii) ukončení kalendářního roku, ve kterém 
tento Obchodní případ byl řádně ukončen a (iii) na základě oznámení dle následujícího 
odstavce. 
 

4. Příjemce bude informovat Dalšího účastníka 1 a Dalšího účastníka 2 o relevantních 
vzniklých Obchodních případech, ze kterých bude vznikat nárok na vypořádání vždy ke dni 
31. 12. daného kalendářního roku. Příjemce zároveň Dalšímu účastníkovi 1 a Dalšímu 
účastníkovi 2 oznámí výši vypořádání, na kterou jim vznikl nárok v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Dohody. 
 

5. Další účastník 1 a Další účastník 2 na základě oznámení dle předchozího odstavce do 
10. 1. následujícího roku vystaví a doručí Příjemci daňový doklad - fakturu s datem 
vyúčtování 31. 12. předchozího roku a s datem zdanitelného plnění 31. 12. předchozího 
kalendářního roku. Na faktuře bude uveden text „Vyrovnání dle Smlouvy o využití výsledků 
dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje, číslo TA04011624 za kalendářní rok 
xxxx“. Tato faktura bude splatná do 30 dní ode dne jejího doručení Příjemci, a to na 
bankovní účet uvedený na faktuře. Příjemce je oprávněn bez zaplacení vrátit fakturu, která 
bude mít nesprávné a/nebo chybějící údaje. Nová lhůta splatnosti běží okamžikem 
doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury. 
 

6. Úhrada vypořádání dle toho článku Dohody ve vztahu k Dalšímu účastníkovi 1 a Dalšímu 
účastníkovi 2 může být taktéž provedena jednostranným nebo trojstranným zápočtem 
oproti pohledávce Příjemce za Dalším účastníkem 1 a Dalším účastníkem 2. V případě, že 
bude ke dni zpracování oznámení dle předchozího odstavce existovat pohledávka 
Příjemce vůči Dalšímu účastníkovi 1 a Dalšímu účastníkovi 2, bude tato skutečnost 
uvedena v oznámení dle odstavce 4 tohoto článku Dohody s tím, že Příjemce je oprávněn 
v tomto oznámení nebo samostatným dokumentem provést zápočet všech tří pohledávek 
(Příjemce, Dalšího účastníka 1 a Dalšího účastníka 2). Faktura vystavovaná Dalším 
účastníkem 1 a Dalším účastníkem 2 dle odst. 5 tohoto článku Dohody bude ponížena o 
započítávanou částku. 
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7. Smluvní strany se taktéž mohou dohodnout na tom, že finanční vypořádání nemusí být 
řešeno postupem dle tohoto článku Smlouvy, ale mohou se dohodnout na jednorázovém 
vypořádaní pro všechny následující roky, a to nejpozději do 10 let ode dne uzavření této 
Dohody. 
 

8. Vypořádáním provedeným v souladu s touto Dohodou jsou všechny nároky Dalšího 
účastníka 1 a Dalšího účastníka 2 definitivně a zcela vypořádány. Další účastník 1 a Další 
účastník 2 tak nebudou oprávněni vznášet jakékoli nároky ani v budoucnu. 
 
 

Článek III. 
Doba komerčního využití Výsledků 

 
Smluvní strany se dohodly, že komerční využití Výsledků bude realizováno tak dlouho, 
dokud budou Výsledky konkurenceschopné, až do vyčerpání potenciálu uplatnění 
Výsledků na trhu, nejméně však po dobu 3 let od uzavření této Dohody, nejdéle však po 
dobu platnosti této Dohody. 
 
 

Článek IV. 
Doba platnosti a účinnosti Dohody 

 
1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z oprávněných zástupců 

Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, 
který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Registr smluv"). Smluvní strany jsou si 
plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv a dohodly se, že 
Smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění Další účastník 1 v souladu s 
ustanovením § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření Dohody. 
 

2. Dohoda se uzavírá na dobu 10 let. 

 

 

Článek V. 
Smluvní pokuta za porušení Dohody 

 

1. Porušení této Dohody po dobu její platnosti má za následek právo ostatních Smluvních 
stran účtovat Smluvní straně, která se takového porušení dopustila/dopouští smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i opakovaně. Za porušení této Dohody je považováno 
zejména nesplnění povinnosti dle čl. II. odst. 4 této Dohody. 

 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu 
škody. 

 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Změny a doplňky této Dohody lze provádět pouze se souhlasem všech Smluvních 
stran, které musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků.  
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2. Práva a povinnosti Smluvních stran, která nejsou výslovně upraveny touto Dohodou, 
se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

 

3. Smluvní strany se pokusí vyřešit své eventuální spory z této Dohody ve lhůtě 30 dnů 
od oznámení sporu nejprve jednáním. 

 

4. Pokud se nepodaří spor řešit tímto způsobem, mohou se sporné Smluvní strany po 
této době obrátit na místně a věcně příslušný soud. 

 

5. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží Příjemce, 2 vyhotovení Další účastník 1 a 1 vyhotovení Další účastník 2. 

 

6. Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 zák. č 89/2012Sb. 
Občanského zákoníku, výslovně konstatují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k 
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní 
zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními Občanského 
zákoníku, jež nemají donucující účinky. 

 

7. Smluvní strany potvrzují, že tato Dohoda byla uzavřena svobodně a vážně, na základě 
projevu vůle Smluvních stran s tím, že souhlasí s jejím obsahem a Dohoda nebyla 
ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V Kuřimi, dne:  ...............................  
Za Příjemce: 
 
 
 
 
 ......................................................   ......................................................  
  
  
 
 
 
 
V Praze, dne:  ...............................  V Kuřimi, dne:  ...............................  
Za Dalšího účastníka 1: Za Dalšího účastníka 2: 
 
 
 
 
 ......................................................   ......................................................  
  
 


