
Smlouva 0 vyuiiti vjzsledkfi projektu
Operaéniho programu Podnikéni a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace

s Ilézvem ,,V3?voj gastroretentivni formy selenu a jodu v mipoji a tableté, fiprava

elektrolytové rovnovzihy“

s registraénim éislem CZ.01.1.02/0.0/0.0/l5_019/0004711

S1n1uvni strany:

AQM s.r.o.

sc sidlem: Cs. Armédy 133, 735 81 Bohumin — Novy Bohumin

1610: 25900897
DIC: C225900897
zapsanél v obchodnim rej Stfiku vedeném Kraj skj'Im soudem V Ostravé, oddil C, doika 26001

zastoupena: Liborem Prusem, jednatelem

kontaktni osoba:

((16116 jen ,,pi"ij emce“ nebo ,,AQM“)

a

Vf'zkumnj” fistav organickjich syntéz, a.s.

Se sidlem 5. p. 296, 533 54 Rybitvi

160: 60108975
BIC: C260108975
zapsané v obchodnim rej stf‘iku vedeném Krajskjrm soudem v Hradci Krélové, oddil B, vloika 1033

zastoupena: RNDr. Karlem Novékem, mistopfedsedou pfedstavenslva z povéfeni pfedstavenstva

kontaktni osoba:

((167116 jen ,,dal§i fiéastnik 1“ nebo ,,VUOS“)

a

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Se sid1em: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové - NOV)? Hradec Krélové

160: 00179906
zastoupena: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSC., dr. h. 0,, Feditelem

kontaktni osoba:

(déle jen ,,da1§i fiéastnik 2“ nebo ,,FNH “)

(déle spoleéné jako ,,sm1uvn1’ strany“)

smluvni strany prohlaéuji, :Ze maji prévm’ osobnost a po vzéjemném projednémi a shodé uzavfely niie uvedeného

dne, mésice a roku dle zékona (“2. 89/2012 5b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, tuto smlouvu 0

vyuiiti vjrsledkfi projektu (déle jen ,,sm10uva“)

I.
Zékladni fidaje o projektu

1. Pfijemce, daléi fiéastnikl adaléifiéastnik2 se spoleéné podileli na feéeniprqjektuzoblastivyzkumua

Vyvoje s nézvem ”VS/voj gastroretentivni formy selcnu a jodu V napoji a tableté, uprava elektrolytové

rovnovéhy" sregistraénim éislem CZ.01.102/00/00115_019/0004711 V programu Aplikace (déle jen

,,projekt“).
,

1“.) Termin ukonéeni fe§eni projektu byl stanoven na 31. 7. 2019.

Peskytovatel: Ministerstvo pri’lmyslu a obchodu (délc jen ”peskytovatel“).

Na zékladé Rozhodnuti o poskytnuti dotace cj MPO 11522/"17/61600/481 na feécni projektu 1‘3.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/'15_019/0004711 v rémci Operaéniho programu Podnikéni a inovace pro

konkurenceschopnost, programu podpory Aplikace: véetné véech dodatkfi k Rozhodnuti 0 peskymuti dotace

PS”
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Ex.)

(dale jen ,,Rozhodnuti“), peskytl poskytovatel formou dotace pfijemci finanéni prostl‘edky ze strukturélnich

fondfi na zz'lkladé skuteéné vynaloienjwh, odflvodnénjmh a fédné prokézanjmh zpfisobiljich edajfi vyuiitych 11a

dosaieni cilfi stanoven‘ych V podnikatelském zéméru proj ektu. Pfijemce a dal§1 fiéastnikl spolu uzavfeli

Smlouvu 0 sp01upréci 11a f‘eéeni projektu 26 due 26.1.2017. Pfijen1ce a daléi fiéastnikZ spolu uzavfeli Smlouvu 0

Spolupréci na feéem’ projektu 26 due 31.1.2017. (déle jen ,,sm10uvy 0 spolupréci“).

Pfedmétem této sm10uvy je Liprava uZivacich a Vlastnickych préw k \Ij'rsledkfim dosaienjrm fe§enim projektu a

jejich wuZiti p0 ukonéeni Fe§e11i proj ektu.

II.
Vj'sledky projektu

Reéenim projektu bylo dosaieno nésledujicich Vj/sledkil:

o Rehydrataéni pi‘ipravck s obsahem zinku zajiét’ujici postupnou hydrataci

Typ vjrsledku: ,,Uiitny vzor“

- Doplnék stravy s kombinaci selenu a jédu

Typ Wsledku: ”Uiitnjr V201“

- Doplnék stravy s obsahem organickj’ch forem selenu

Typ vysledku: ,,Uiitn3’r vzor“

- Ovén‘ené technologie vf’roby dvouvrstvy‘ch gastroretentivnich tablet

Typ Vj/sledku: ,,Ovéf'ené technologie“

o Ovéf'ené technologie pfipravy vodné disperze stabilizavanich selenovy‘ch nanoéésfic
Typ Vysledku: ”OVéf‘ené lechnologie“

o Flotujici matrice — vzorky

Typ vysledku: ,,Ostatni“

- Re§er§e - Role selenu a potf‘ebnost suplementace formou speciélm'ho nutraceutika

Typ vjrsledku: 1,03tatn1“

I Vzorky tablet se selenem a jédem

Typ vysledkuz .,Ostatr11'“

o Postup pf‘ipravy roztoku s obsahem nanoééstic stabilizovanych chitosanem a pf'idavkem jodu

Typ wsledku: Ostatni“

n Prototypy dobi‘e zakonzervovanych roztokfi a smési s vynikajicimi chut’ovgi’mi vlastnostmi

Typ vjisledku: ,,Ostatni“

Iv eslednzi zpréva experimentfi in vivo

Typ isledku: ,,Ostatni“

0 Pilotnl' nésady a pf‘edbéinfi hodnocem’ produktfi
Typ vyslcdku: ,,Ostatni“

o Zpréva experimentfl in vivo
Typ \fi'Sledku: ,,Ostatni“

(dzfle jen ,,vysledky proj ektu“).

Uvedené Wsledky projektu jsou V souladu s cili projektu.

Pfijemcc, dalsi ficastnik 1 a daléi ficastnik 2 prohlaéuji ze uvedené \1 ysledky pm} ektu 11ej sou zarox-en

vysledkem jiného p1Ojektu nebo Vyzkumného zaméru.

Ill.
Uprava vlastnickj‘ch a uiivacl’ch prév k vfsledkfim projektu

Smluvni strany se vzéjemné dohodly, fie Vlastnikem vysledku je ta smluvni strana, které jej vylvof’ila V rémci

prime 11a projektu. Vlastnické préva k jednotlivym Vj'sledkflm jsou uvedena vodst. 3 tohoto élénku véetné

velikosti spoluxdastnickSwh podilfl u vysledkfl, které jsou ve spoluvlastnictvi vice smluvnich stran.



Ex.) Pfijemce daléi fiéastnik 1 a daléi fiéastnik 2 se touto smlouvou dohodli d 1 e 0 cl 3 t . 3 t 0 h 0 t 0

é 1 2'1 n k 11 na rozdéleni Vlastnicky'Ich prév k jednotlivjtm vysledkfim projektu tak, fie odpovidé jcjich mife

zapoj cni pfi fléasti na feéeni projektu.

3 . Seznam Virsledkfi projektu:

, , _ , Vlastnické
Typ vysledku NazeV vysledku

podfiy (0/0)

Z —
overega

Overena technologle vyroby dvouvrstvych gastroretentwnlch
AQM (100%)

technologle tablet

Z - ovéfené Ovéfené technologie pf'ipravy vodné disperze D
technologie stabilizovanych selenovych nanoééstic AQM (100 A)

_,, W , , , . ....,,,
F \

ysledkxt‘o pyravm
Rehydratacm

pnpravV
ck s obsahem zmku zajlst UJICI

AQM (100%)
ochranou « u21tny vzor postupnou hydrataCI

F _
Vysledkzis pfa‘ml Doplnék stravy s kombinaci selenu a jédu AQM (100%)

ochranou - umtny vzor

, , , AQM (55%)
F _

Vysled-s p’I'dVIll Doplnék stravy s obsahem organickj'ch forem selenu VUOS (30%)
ochranou - uz1tny vzor

FNHK (15%)

O — ostatni Flotujici matrice — vzorky AQM (100%)

O _ ostatni Res§r§e:
Role selenu- a potrebnost suplementaee tormou

FNHK (100%)
spemalmho nutraceuuka

O m ostatni Vzorky tablet se selenem a jédem AQM (100%)

_ , Postup pf'ipravy roztoku s obsahem nanoééstic 0O ostatnl
stabilizovanych chitosanem a ph’davkem jodu AQM (100 A)

O _ ostatni PTO‘EOIyP}:
dgbre

z’ako'nzgrxx'OV’anych
Iroztoku a smem s

AQM (100%)
vymkaJ 1c1ml chut 0vym1 Vlastnostml

AQM (55%)

O — ostatnl' esledné zpre’wa experimentfi in vivo VUOS (30%)

FNHK (1 5%)

O — ostatni Pilotni nésady a pfedbéiné hodnoceni produktfi AQM (100%)

AQM (55%)

O — ostatni Zpréva experimentfi in vivo VUOS (30%)

FNHK (15%)

4. Préwni ochranu Visledku, Véetné pfipadné fihrady nékladfi na registraci a registraénich i udriovacich poplatkfi,
zajiét’uje Vlastnik pFedmétného vysledku. Pokud vysledek vlastni smluvm’ strany spoleéné, zajisti przivni

ochranu Vjisledku spoleéné p0 vzéjemné dohodé. Tato dohoda bude mit pisemnou formu.
5. Smluvni strany jsou povinny zajistit si vfiéi nositelfim chrénénych prév duéevniho Vlastnictvi vzniklych v

souvislosti s realizaci éésti projektu moinost volného naklédéni s témito prévy (zejména f'édné a véas uplatnit

vfiéi pfivodci prévo na zaméstnaneckj' vynélez nebo uiitny vzor, popfipadé se vypofédat s pfwodci a autory

smluvné). Kaidé ze stran je odpovédné za vypofédz’mi nérokfi autorfi a pfivodcfi na své strané.

6. Smluvni strany sjednévaji, 26 v pf'ipadé komeréniho uZivéni jednotlivirch vysledkfi, které j sou ve

spoluvlastnictvi smluvnich stran, uzavf'ou pfed Vlastnim komerénim vyuiivénim vysledku ve vztahu k

takovému Vysledku zvléétm’ smlouvu, které stanovi bliiéi podminky naklédéni s timto VYSledkem, podily 11a

jeho komercializaci, okolnosti sjednévéni pfipadnj/ch névaznych licenénich smluv, stejné jako zpfisob a rozsah

uzivacich prév Smluvnich stran ve VZtahu k tomuto vysledku.



Ex.)

Pokud jedna ze smluvnich, stran komeréné vyuiivé esledek V'3'Izkumu, ktery je ve spoluvlastnictvi smluvnich *

stran, néleii druhé smluvni strané pfiméf'ené kompcnzace. Kc stanoveni vjzée kompenzace spolu smluvni strany

uzavf‘ou pise mnou dohodu.

Smluvni strany se budOu vzéjemné informovat o zéjmu tf‘etich stran o xryuiiti VSIsledkfi. Prodej vjrsledku Ei

licence ve spoluvlastnictvi tfeti strané je moiny’r po odsouhlaseni véemi spoluvlastniky, pfiéemi rozdéleni

vynosu zprodeje éi licence je dle Vy§e spoluvlastnickych podilfi. Smluvni strany jsou povinny Vtakovém

pfipadé upravit vzéjemné préva a povinnosti zvlé§tni smlouvou, uzavfenou nejméné 30 (1111’ pf'ed poskytnutim

licence tfeti strané.

Postoupi-li jeden ze spoluvlastm’ki’l Vysledku svfij podil na pfislu§ném VS/sledku u‘eti osobé, zajistl'

odpovidajicimi opatfem’mi nebo smlouvami, aby jeho smluvni zévazky ztéto smlouw pfeély na nového

nositele majetkovjlch prév. Smluvm' strana je povinna nejpozdéji 30 dm’ pf‘ed postoupenim zévazkfl z této

smlouvy pisemné informovat o tomto zéméru zbyvajici smluvm’ strany.

IV.

Zpl‘isob vyuiiti vysledkfi projektu

Pfijemce a daléi t1é215tm’k projektu jsou oprévnéni se zéjemci o wuiiti vysledkfi projektu, které jsou v

jejich podflovém spoluvlastnictvi, uzavfit smlouvy o vyuiiti vysledkfi pouze p0 pfedchozim piscmném

souhlasu ostatnich spoluvlastnikfi daného vysledku, jinak odpovidaji za zpfisobenou fijmu.
'

Smluvni strany se dohodly, fie smluvm’ strana, které komeréné uiivé spoleény \rjrsledek zaéle do 28. 2. kaidého

kalendéf‘niho rolcu ostatm’m smluvnim straném na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy zprz'wu 0

realizavanjxch aktivitéch tYkajicich sc komeréniho vyuiivéni pfisluéného vysledku za uplynuljr kalendéfni rok a

plain aktivit tykajicich se komeréniho vyuiivéni pfisluéného VS/sledku pro aktuélni kalendéf’ni rok.

V.

Dfivérnost informaci

Vysledky feéeni projektu tvofi du§evni vlastnictvi a obchodni tajemstvi smluvnich stran V6 smyslu ust. §

504 zékona (“3. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a smluvni strany se

zavazuji obsah tohoto obchodniho tajemstvi nezpfistupnit Zédné tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného

souhlasu druhé smluvni strany. Vj/sledky Fe§eni projektu netvofi Zédné jiné dfivémé informace, se

kterj/mi by bylo (Feba naklédat podle zvléétnich prévnich pf‘edpisfi.
Smluvni strany Si V’zéjemné dévaji souhlas pouiit nélzev daléich smluvnich stran za fiéelem informovéni

vef‘ejnosti 0 vzéjemné spolupréci a 0 jejich vyslcdcich. Smluvni strany budou pfi prezentaci produktfi éi sluieb

vznikljich na zékladé vyuziti visledki’l projektu uvédét, is: bylo uiito vysledkfl vzniklych v rémci projektu

suvedenim V§60h jeho identifikaénich fidajfi véetné oznaéeni poskytovatele dotace, a to Vidy dle pokynfi

poskyiovatele k publicité V fiéinném znéni.

Informace 0 isledcich projektu povinné dodévané do IS VaV, cstfiku infm‘maci o vjrsledcich iii daléich

obdobnjrch rejstfikfi, bud0u pfedény vtakové podobé a mif'e podrobnosti, které bude respeklovat ochranu

dfwémjzch informaci.

VI.

Sankce

Pokud kterékoliv ze smluvnich stran nesplni svfij zévazek dle této smlouvy ani poté, co byla druhou

smluvni stranou vyzvéna, aby jej splnila V pfiméfeném néhradnim terminu, jsou zbjrvajici dvé smluvnl'

strany opravnény 0d této smlouvy odstoupit. .

Smluvni strana, které poruéi tuto smlouvu je povinna nahradit zbSNajicim smluvnim stranérn zpfisobenou

11i 21 (312316 je povinna mad rémec néhrady ékody zaplatit kaidé ze svajicich smluvnich stran jednorézovou

smluvni pokutu ve \rjléi 50.000; Ké, a to v nésledujicich pfipadech:

a. blokovéni licencovém’ VS/sledkfi tfetim straném bez zj evného odfivodnéni,

b. nesplnéni povinnosti v (:1. 4,

@i g
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c. komcréni vyuiiu’ vyslcdkfi projcktfl bez (léirmé dohody 0 kompenzaci.

VII.

Zévéreéné ustanoveni

Pram a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou Vyslovné neupravené se f‘idi zékonem é. 130N2002

8b., 0 podpof‘c \v'yf'zkumu, cxperimcmélniho evoje a inovaci, ve méni pozdéjSich pf‘edpisil a zékonem 6.

89/2012 81)., obéansky‘m zékonikem. V8 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi.
Tato smlouva pf'edstavuje {lplnou dollodu smluvnich stran 0 pi‘edmétu 1610 smlouvy. Pf‘ipadné zrnény smlouvy

jsou mOZné pouzc VC formé pisemnj'ch \rzestupné éislovanjmh dodatkfi, podcpsanjrch oprévnénj’mi zzislupci

smluvnich stran. Za pisemnou formu ncbudc pro lento L'léel povaiovfina vyména e—mailmych Ci jinych

elektronickych zprz'w.

Véechny spory smluvnich stran vypljrvajici ztéto smlouvy a s louto smlouvou souvisejici so budou f‘céit

smimou cestou a v pf'ipadé, 26 nedojde kdohodé smluvm'ch stran, budou pf‘ipadné spory feéeny u mismé a

vécné pfisluéného soudu v Ceské republice.

Sn‘lluvni strany berou na védomi, Ze daléi (léastnik 2 je povinnym subjektem dle zékona C 340x20” 8b., 0
zvléétnich podminkéch uéinnosti néktcrych smluv, uvefejfiméni téchto smluv a o registru smluv, vc mém’

pozdéj‘sich pfedpisfi, a is daléi liléastnik 2 je povinen tuto smlouvu uvcfcjnil v rcgistru smluv podle toholo

zékona. Smluvni strany pro tyto fiéely shodné prohlaéuji, 2e tato smlouva neobsahujc iédné obchodni

tajcmstvi. cfcjnéni smlouvy v regislru smluv zajisu’ daléi L'léastnik 2.

Smlouva nabj'vé platnosti dnem jejiho uzavf‘eni, tj. dnem podpisu smlouvy opréménymi zéslupci

obou snfluvnich stran a fiéinnosti dnem jejiho uvef‘ejnéni v registru smluv. Smlouva se uzavira’l na dobu

neuréitou.

'l‘ato smlouva obsahuje fiplné ujcdna'ni o pfedméru smlouw a véech nélefiitos‘rcch kicré smluvni strany

mély a chtély ve smlouvé ujednat a které povaiuji za dfileiité pro zévaznost léto smlou‘vy.
'

Pokud by jednotlivé ustanoveni této smlouvy byla nerealizm’atelné nebo neplatné, ncbo by es

ncrcalizovutclnjmi ncbo ncplalnymi stala, ncbude timto dotéena platnost estatnich ustanoveni této smlouvy.

Smluvui strany se zavazuji 7TB pfipadné neplatné nebo nercalizovatelné ustanovem’ télo smlouvy nahradi

bcz zbytcéného Odkladu takmfié'm ustanoveni. které se pokud moino co nejvicc bli'Zi hospodérnému

(léelu pi’lvodniho ustanoveni. Ukz’lie-li se nékteré z ustanoveni smlouvy neplatné, postupuje se. podlc § 576

zakona C. 89/2012 Sb”. obéanského zékoniku, \v'c znéni pozdéjéich pf‘edpisfi.
‘l‘ato smlouva je whotm-cna v éesti ('6) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazdé zc smluvnich stran

Obei po dvou (2) \ryholovenich.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si tutu smlouvu pfed jejim podpisem pf‘eéclly, Zc byia ujednéna podle jejich pravé

a svobodné ville, uréité, véiné a srozumitclné, a tudii s obsahem smlouvy souhlasi, 11a dflkaz 60.1102 piipojuji

své podpis.
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prof. MUDr. Vladimir Paliéka. C c. 4dr . c.
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