
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU

(dle § 1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen  
„O Z“"), a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu experim entálního vývoje a inovací, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZPV V “))

Smluvní strany:

1. M em B rain  s.r.o.
Se sídlem v: Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČ: 28676092 
DIČ: CZ699005394
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Kraiskvm soudem v Ústí nad Labem C 26344 
Zastoupena:
Učet číslo: 2
(dále jen jako „P říjem ce“) 

a

2. VÚTS, a.s.
Se sídlem v: Svárovská 619, 46001 Liberec XI-Růžodol I 
IČ: 46709002 
DIČ: CZ46709002
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 
oddíl B, vložka 293 
Zastoupena 
Účet číslo:
(dále jen jako „D alší účastn ík  1“ ) 

a

3. V ysoká škola chem icko-technologická v P raze, F ak u lta  chem icko-inženýrská
Se sídlem v: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 
IČ: 60461373 
DIČ: C Z60461373
Zapsána: Veřejná vysoká škola zřízena zákonem
Zastoupena
Účet číslo:
(dále jen  jako „D alší účastn ík  2“ )
(dále společně jako  „D alší účastn íc i“ )

I.
P řed m ět sm louvy

.1. Předmětem smlouvy je  spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu MPO
TRIO s názvem „Z ařízen í p ro  výrobu  m em bránových  m odulů s du tým i vlákny 
(M E M C O P O )“ (dále jen p ro jek t“) registrační číslo FV40151 s předmětem řešení
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na projekt budou použity účelové finanční 
prostředky poskytnuté formou podpory v rámci veřejné soutěže v programu TRIO (dále jen  
,,p o d p o ra”) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na řešení projektu č. FV4015I (dále jen 
,.poskytovatelská sm louva“). Poskytovatelem dotace je M inisterstvo průmyslu a obchodu 
(dále jen „poskytovatel“)

.2. Předmětem této smlouvy je  úprava spolupráce mezi Příjemcem a dalšími účastníky, stanovení
práv a povinností Příjemce a dalších účastníků, zejména podíl dalších účastníků, a podmínky 
použití podpory dalšími účastníky, při realizaci projektu. Projekt bude realizován podle
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schváleného návrhu projektu a v souladu s ustanoveními smlouvy o poskytnutí účelové podpory 
na řešení projektu uzavřenou mezi poskytovatelem a Příjemcem č. FV40151.

1.3. Nedílnou součástí této smlouvy je  Smlouva o poskytnutí podpory č. FV40151 včetně jejích  
7 příloh. Povinnosti příjemce uvedené v těchto dokumentech se vztahují i na další účastníky. 
Výše uvedené dokumenty jsou pro další účastníky závazné a jsou povinni se jim i řídit. 
Obsahuje-li tato smlouva úpravu odlišnou od Poskytovatelské smlouvy, použijí se přednostně 
ustanovení Poskytovatelské smlouvy.

1.4. Účastní-li se spolupráce více než jeden další účastník, platí uvedená práva a povinnosti pro 
dalšího účastníka vůči všem smluvním stranám, tj. vůči příjemci i dalším účastníkům.

1.5. Hovoří-li tato smlouva o dalším účastníkovi a spolupráce se účastní více než jeden  další 
účastník, vztahují se práva a povinnosti na všechny další účastníky stejně.

n.
Řízení a realizace spolupráce

2.1. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude provádět 
hlavní řešitel projektu na straně příjemce MemBrain, s.r.o. (dále jen  „hlavní řešitel“). Hlavnímu 
řešiteli projektu bude přímo podřízen řešitel na straně dalšího účastníka VÚTS, a.s. a Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská (dále jen  „další řešitel“).

2.2. Hlavní řešitel zajistí koordinaci projektu tak, aby plnění jednotlivých úkolů probíhalo v souladu 
se schváleným návrhem projektu.

2.3. Hlavní řešitel bude odpovědný za zpracování zpráv a za čerpání finančních prostředků celého 
projektu. Jeho úkolem bude také kontrola jednotlivých etap projektu a jejich výstupů a 
dodržování podmínek daných touto smlouvou.

2.4. Další účastník 1 a Další účastník 2 projektu se touto Smlouvou zavazují Příjemci, že v rámci 
spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném 
rozsahu úkony konkrétně určené ve schváleném návrhu projektu směřující k realizaci Projektu, 
popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu (dále jen  „Řešení části 
Projektu“).

2.5. Další účastník 1 a Další účastník 2 projektuje povinen realizovat Řešení části Projektu v souladu 
s touto Smlouvou a v souladu se schváleným návrhem Projektu tak, aby bylo dosaženo účelu a 
splněny veškeré závazky z této Smlouvy a ze schváleného návrhu Projektu vyplývající.

2.6. Poměr řešení projektuje stanoven dle výše uznaných způsobilých nákladů: Membrain s.r.o.: 
60,2%, VÚTS, a.s.: 21,4%, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko- 
inženýrská: 18,4%.

III.
Náklady a výdaje na řešení projektu

3.1. Projekt bude financován dle žádosti projektu z účelové podpory a neveřejných zdrojů. Změny 
oproti předložené žádosti projektu navrhuje Příjemce/Další účastníci a schvaluje poskytovatel. 
Změny lze provádět pouze v souladu s podmínkami poskytovatele.

3.2. Výše, časové rozložení a použití poskytnuté podpory se řídí rozpočtem daným poskytovatelskou 
smlouvou.

3.3. Pokud dojde k nabytí účinnosti poskytovatelské smlouvy a této smlouvy ke dni pozdějšímu, než 
je  den uvedený jako začátek řešení projektu, bude na náklady vzniklé na řešení projektu mezi 
těm ito dny pohlíženo, jako  by se jednalo o náklady vzniklé po nabytí účinnosti těchto smluv.

3.4. Další účastník 1 projektu bude po celou dobu realizace projektu používat metodu „full cost“ 
pro uplatňování (účtování) doplňkových režijních nákladů. Další účastník 2 projektu bude po 
celou dobu realizace projektu používat metodu „full cost“ pro uplatňování (účtování) 
doplňkových režijních nákladů.
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IV.
Poskytování účelové podpory

4.1. Příjemce se zavazuje poskytovat dalším účastníkům podporu způsobem a ve výši uvedené 
v poskytovatelské smlouvě bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po jejím  obdržení od 
poskytovatele.

4.2. Příjemce se zavazuje stanovenou část poskytnuté podpory, je jíž  výše pro danou etapu je  uvedena 
v poskytovatelské smlouvě, převést na samostatný bankovní účet dalším účastníkům v souladu 
s touto smlouvou. Pro tento účel je  další účastník povinen zřídit si a vést samostatný bankovní 
účet určený výlučně pro příjem a čerpání účelové podpory, jehož číslo je  uvedeno na první 
straně této smlouvy. Převedení stanovené části účelové podpory se považuje pouze za převod 
finančních prostředků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění.

V.
Závazky Příjemce a dalších účastníků

5.1 Další účastník je  povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené v poskytovatelské smlouvě,
resp. všechny povinnosti stanovené projektem a poskytovatelskou smlouvou, a to v termínech 
a v rozsahu dle uvedených dokumentů, resp. s dostatečným časovým předstihem tak, aby 
příjemce byl schopen dostát svým povinnostem vůči poskytovateli.

VI.
Důsledky porušení podm ínek poskytnutí podpory

6.1. V případě jakéhokoliv porušení povinností dalším účastníkem je  příjemce oprávněn pozastavit 
poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.

6.2. V případě, že dojde k porušení povinnosti dalším účastníkem stanovené v této smlouvě nebo v 
poskytovatelské smlouvě, je  další účastník povinen takto vzniklou škodu příjemci nahradit 
v plné výši.

6.3. Tímto článkem není dotčen nárok příjemce na náhradu škody, která mu vznikne důsledkem a 
nad rámec škody vzniklé ve smyslu odst. 6.2.

6.4. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost dalšího účastníka nahradit škodu.
6.5. Pokud další účastník porušil některou z povinností v této smlouvě nebo poskytovatelské 

smlouvě, vyzve jej písemně příjemce k nápravě, pokud je  tak s ohledem na pochybení možné, 
a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně dalšímu účastníkovi 
oznámit zahájení některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly za účelem 
prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové kázně 
zpravidla provede veřej nosprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje 
příslušné opatření k nápravě.

VII.
Odstoupení od smlouvy a sankce za nesplnění smluvních závazků

7.1. Další účastníci jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě, kdy Příjemce neplní 
povinnosti dané mu touto smlouvou, poskytovatelskou smlouvou nebo zadávací dokumentací. 
Další účastníci jsou dále oprávněni odstoupit z důvodů, že nemůžou splnit své závazky dle této 
smlouvy.

7.2. V pochybnostech se m á za to, že odstoupení bylo doručeno desátým dnem po prokazatelném 
odeslání.

7.3. Podmínky odstoupení od smlouvy a sankce za nesplnění závazků jsou dány Poskytovatelskou 
smlouvou.

7.4. Smluvní strany se zavazují počínat si tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešly 
předčasnému ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s 
ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti 
dalšího účastníka na řešení projektu, který porušuje své povinnosti, n eb o je  pravděpodobně 
poruší.
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7.5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě, 
že bude ukončena poskytovatelská smlouva.

VIII. 
Práva ke hmotnému majetku

8.1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z podpory je  Příjemce 
nebo Další účastníci, kteří si uvedený majetek pořídili nebo jej vytvořili. Došlo-li k vytvoření 
nebo pořízení majetku společným působením Příjemce a Další účastníků nebo několika dalších 
účastníků, je  takový majetek v jejich podílovém spoluvlastnictví, a to podle míry, v jakém  se na 
jeho vytvoření nebo pořízení podíleli. V pochybnostech jsou podíly rovné. Příjemce i Další 
účastníci jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména jej 
zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej využívat zejména pro aktivity spojené 
s projektem.

8.2. Po dobu účinnosti této smlouvy nejsou Další účastníci oprávněni bez souhlasu Příjemce s 
hmotným majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, zejm éna pak nejsou oprávněni tento 
hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či vypůjčit.

IX.
Práva duševního vlastnictví

9.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat m lčenlivost o skutečnostech, které se týkají spolupráce 
dané touto smlouvou, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby 
jejich  zveřejnění. Tato povinnost neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních 
předpisů k informacím o takových skutečnostech oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní 
strany přenesou i na své zaměstnance. Zaměstnancem smluvní strany se pro účely této smlouvy 
rozumí zaměstnanci smluvní strany, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro smluvní 
stranu na základě jakéhokoliv prokazatelného právního vztahu při plnění závazků ze smlouvy o 
účasti na řešení projektu. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví nepoužijí v 
rozporu s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto smlouvou o účasti na 
řešení projektu, ve prospěch třetích osob jinak  než podle této smlouvy, ani pro vlastní potřebu, 
která nemá vztah k předmětu spolupráce, nebude-li dohodnuto jinak. Informace utajované podle 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, chrání smluvní strany způsobem stanoveným zákonem. Duševní 
vlastnictví vložené jednou smluvní stranou do spolupráce zůstává i nadále ve vlastnictví této 
smluvní strany, kdy druhá smluvní strana může duševní vlastnictví užít pouze pro účely řešení 
projektu.

9.2. Právem duševního vlastnictví se rozumí zejména:
•  autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze a 

know-how,
•  prům yslová práva, ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné 

vzory), předmětů průmyslového výtvam ictví (průmyslové vzory), práva na označení 
(ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie 
polovodičových výrobků).

9.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že právo duševního vlastnictví vzniklé v rámci spolupráce 
upravené touto smlouvou (dále jen  „nové duševní vlastnictví“) je  ve vlastnictví té smluvní 
strany, která ho vytvořila svými zaměstnanci a pomocí vlastních materiálních a finančních 
vkladů, bez přispění další strany (dále jen  „vlastník“). Podpora se považuje za vlastní finanční 
vklad.

9.4. Vznikne-li nové duševní vlastnictví za přispění více smluvních stran (dále jen  „nové duševní 
spoluvlastnictví“), je  takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran (dále 
jen  „spoluvlastníci“). Poměr podílů bude vždy určen písemnou dohodou a odvíjí se od výše 
podílu na činnostech v projektu. U autorských děl se tento odstavec použije obdobně na výkon 
majetkových práv k autorskému dílu.

Stránka 4 z 7



Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je  pro ochranu 
každého druhu duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady 
spojené s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že chráněné nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
může být dalšími účastníky využito pro výzkumné a vzdělávací účely bezúplatně způsobem, 
který neohrozí jeho ochranu. Smluvní strany jsou oprávněny využít chráněné nové duševní 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví ke komerčním účelům způsobem a za podmínek dohodnutých 
ve smlouvě o využití výsledku.
M ohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví třetí osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opatření nebo uzavřít 
takové smlouvy, aby výkon těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany převedena. 
Do účinnosti takového opatření nebo smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u 
třetích osob vykonávána v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.
Převede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na 
třetí osobu, je  povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby 
povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly na nového vlastníka práv tak, aby byly zajištěny 
zájmy poskytovatele vyplývající z této smlouvy.
Výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, mohou být obecně 
šířeny.

X.
Poskytování informací a mlčenlivost

Další účastníci jsou povinni poskytnout relevantní informace pro účely IS VaVaI v souladu s 
hlavou VII ZPVV a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Za tímto účelem si příjemce od dalšího účastníka dle potřeby 
takové informace vyžádá, pokud je  již  neobdržel na základě jiných skutečností.
Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za 
důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do IS VaVaI nebo informací, které je 
příjemce/poskytovatel povinen poskytnout jiným  orgánům státní správy, soudním orgánům 
nebo orgánům Činným v trestním řízení. Další účastník bere na vědomí, že poskytovatel si 
zároveň vyhrazuje právo poskytnout relevantní informace jiným  poskytovatelům nebo jiným  
orgánům státní správy za účelem efektivního výkonu činností v souvislosti s poskytováním 
podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt, resp. jeho 
výstupy a výsledky byl nebo je  spolufinancován z prostředků poskytovatele.
Další účastníci souhlasí s tím, že poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a 
neodvolatelné právo předkládat, rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z 
časopisů, konferencí a informace z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných 
dalším účastníkem nebo s jeho souhlasem.
Pokud je  předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti 
mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a 
jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.

XI.
Řešení sporů

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení 
dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou 
záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu.
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X II.
Z ávěrečná ustanovení

2.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7
12.8

12.9

12.10

Další účastníci prohlašují, že se s žádostí o projekt, schváleným návrhem projektu, podmínkami 
projektu a poskytovatelskou smlouvou seznámily. Ustanovení této smlouvy budou vždy 
vykládána v souladu se zněním, účelem a cíli schváleného návrhu projektu a poskytovatelskou 
smlouvou.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, a prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto 
smlouvou o účasti na řešení projektu, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
budou řešit podle ustanovení občanského zákoníku a ustanovení zákona o podpoře vědy a 
výzkumu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Tato smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, a to na dobu do stoosmdesátého (180.) dne ode dne ukončení řešení projektu. Smlouva 
může zaniknout i úplným splněním všech závazků smluvních stran. Omezení doby účinnosti se 
netýká ustanovení upravujících kontrolu a řešení sporů, vrácení podpory, sankcí, poskytování 
informací, dodržování mlčenlivosti a ochrany duševního vlastnictví. Tato smlouva může dále 
zaniknout odstoupením od smlouvy dle ustanovení této smlouvy.
Další účastníci souhlasí s tím, že údaje o projektu, Příjemci, dalších účastnících a řešitelích 
budou uloženy v Informačním systému výzkumu a vývoje.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí Další účastník 2.
Údaje o Projektu podléhají kódu důvěrnosti údajů S, nepodléhají tedy ochraně podle zvláštních 
právních předpisů.
Další účastníci nesou v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této smlouvy. 
Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou písemného 
číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci všech smluvních stran.
Součástí této smlouvy se stávají:
Příloha č. 1 -  Smlouva o poskytnutí podpory č. FV40151 včetně jejích 7 příloh
Tato smlouva je  vyhotovena ve 4 stejnopisech rovné právní síly, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po 1 originále a poskytovatel po 1 originále.

Razítko a podpis Příjemce Razítko a podpis dalšího účastníka

Ve Stráži pod Ralskem dne: V Liberci dne: 2. 4 <?. 2 .0 1 ^
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Razítko a podpis dalšího účastníka 2

y

V Praze dne: ¿/j?. ý  $ ú / /~ f

P říloha č. 1 -  Sm louva o poskytnutí p o d p o r\r č. FV40151 včetně jejích  7 příloh
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