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Smlouva o převodu užitného vzoru č. zápisu 26897

uzavíraná v souladu s ?istanoveními zákona č. 478/ 1992 sb., Zákon o užitných vzorech ve
spojení se zákonem č. 89/2012 sb., Občanský zákoník v platném znění

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvni strany:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
se sídlem Líšeňská 33a, 636 00, Bnio
IČ: 44 99 4575

zapsána v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
jejímž jménem jedná: Ing. Jindřich Frvc, PhD, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město,
C. účtu:

dále jen ,,příjemce" a Převodce?)

a

CHAPS, spol. s.r.o.
se sídlem: Bráfova 1617/21, 616 00, Brno
IČ: 47547022
zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 17631
jejímž jménem jedná: Ing. Vlastimil Co?ifal, výkonný ředitel

(dále jen ,,další účastník projektu" a ,,nabyvatel")

Článek I
Preambule

Obě smluvní strany se dohodly, že chtějí narovnat právo a povinnosti vyplývající že smlouvy
,,Smlouva o využití výsledků? vztahující se k projektu č. TAOl030263, jež byla uzavřena
mezi Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a CHAPS spol. s.r.o. dne 23. 12. 2013 (dále jen
"smlouva") o další výsledek projektu, a následně upravena dodatkem č. 1, 5enz potvrdil
skutečnost, že duševní vlastnictví k výsledkům projektu je tedy společným majetkem obou
smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že příjemce již výsledky nevyužije, na rozdfl od
dalšího účastníka projektu a proto se dohodly na převodu vlastnických práv vůči dalšímu
účastníku řízení následovně:

Článek II
Předmět převodu

Předmětem srnlouvy je koupě výlučných vlastnických práv ve výši podílu 20o/o, jimiž
disponuje převodce k užitnému vzoru č. 26897 (Automatický místenkový systém, zejména



autobusů) a následný převod tohoto podílu k užitnému vzoru z Převodce na nabyvatele, a to
se vším příslušenstvím, jak byl udělen, a to za úhradu. Převodce prohlašuje, že na předmětu
převodu neváznou žádná práva třetích osob a ani není vůči Převodci v souvislosti s užitným
vzorem č. 26897 vedeno žádné správni nebo soudní řízení.
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Cjslo přihlášky
Č'íslo zápisu
Datum podání
Název CS:

EN:

2014-29250
26897
20.02.20l4

Automatický místenkový systém, zejména autobusů
Automatic seat reservation system, particularly that of buses

Přihlašovatel/Maj itel Centrum dopravnfho výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00
Brno, Česká republika
CHAPS spol. s-r.o., Bráfova 1617/21, 616 00 Brno, Česká
republika

Pťivodce

(47)
(24)

Datum zápisu
Datum zveř. zápisu
Stav
Druh

05.05.2014
14.05.2014

Platný dokument
PUV - národni s žádostí o zapsání do rejstříku

Smluvní strany rnají svá práva rozdělena následovně:
F - Užitný vzor č. 26897 - Automatický místenkový systém, zejména autobusů

*

*

Příjemce (CDV, v.v.i.)
Další ťičastník (CHAPS, spol. s.r.o.)

20%

80%

Článek III
Dohoda o převodu

1. Převodce na nabyvatele prevádí užitný vzor specifikovaný v čl. 2. odst. l této smlouvy
(dále jen ,prevádený ?ižitné vzory"), na nabyvatele v celém rozsahu jím chráněných výrobků
a služeb.

2. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za převod převáděného užitného vzoru úplatu ve
výši 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tedy celkem s DPH
266.200,- Kč, a to způsobem a ve ?hůtách stanovených níže.

Článek IV
Splatnost úplaty

1. Nabyvatel se zavazuje uhradit částku za prevádený užitný vzor převodem ze svého účtu na
účet prodávajícího, a to v plné výši tedy 266.200,- Kč včetně DPH a to do 30 dnů data
účinnosti smlouvy.

2. Pokud nabyvatel neuhradí celou částku podle odst. 1, pozbývá smlouva platnosti.

3. V případě, že Převodce poruší podmínky smlouvy stanovené v článku II. této smlouvy, je
naby'vatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zároveň má nabyvatel právo požadovat od



prodávající náhradu majetkové a nemajetkové škody ve výši, v jaké se domáhá práva na
náhradu škody třetí strana, která prokáže práva k předmětu převodu, včetně práva na uhrazení
smluvní pokuty ve výši 30. 000,- Kč.

Článek V
Souěinnost stran při převodu

1. Nabyvatel se zavazuje do 5 (pěti) dnů ode dne podpisu této smlouvy podat návrhy na zápis
zrněn v rejá'ku pateníů a užitných vzonoi vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České
republiky a nabyvatel se také zavazuje uhradit příslušné správní poplatky za převod.

2. Obě strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uskutečnění převodu
převáděného užitného vzom za podmínek stanovených touto smlouvou včetně podpisu
jakýchkoli dalších listin, bylo-li by toho třeba.

3. S výjirnkou správního poplatku čl. 4 odst. 1 této smlouvy nese každá ze stran veškeré další
náklady v souvislosti se sepsáním a uzavřením této smlouvy a plněním z ní sama.

Článek VI
Ůěinky převodu

1. Strany berou na vědomí, že účinky převodu převáděného užitného vzoru vůči třetím
osobám nastanou zápisem do rejstříku v:edeného Úřadem průrnyslového vlastnictví.

2. Ve vztahu mezi stranami smlouvy nastávají účinky převodu okamžikem podpisu této
smlouvy.

Článek VII
Respektování práv

1. Obě strany uznávají, že převáděný užitný vzor splňuje zákonné podmínky zápisu do
rejstříku a zavazují se zdížet se jakýchkoli právních kroků, které by mohly vést k prohlášení
převáděného užitného vzoru za neplatný nebo jeho zrušení nebo jakkoli jinak přivodit zánik
nebo oslabení práv. To neplatí, pokud by některá ze stran pomšila své závazky z této smlouvy
nebo smlouva zanikla zejména v důsledku odstoupení od smlouvy.

Článek VIII
Rozsah převáděných práv; užívání na trhu

1. Strany prohlašují, že s převodem převáděného užitného vzoru převodce na nabyvatele
nepřevádí žádná jiná práva, zejména že touto smlouvou nejsou převáděna práva k převodcovu
podniku nebo jeho části.

2. Převodce se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy ukončit jakékoli užívání převáděného
užitného vzoru na úzerní České republiky a zdržet takového užívání v budoucnosti.

3. Ode dne uzavření této smlouvy nabyvatel sám odpovídá za udížování převáděného
užitného vzoru a nese veškeré náklady v souvislosti s jeho udržováním, registrací a užívánim.

Článek IX
Salvátorská klauzule

1. Pokud by příslušný soud shledal kterékoli z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo
nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné. Zbývající ustanovení
této Smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti v plném rozsahu, pokud z povahy nebo obsahu
příslušného neplatného či nevymahatelného ustanovení nebo z okolností, za nicM bylo



uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od zbývajících částí této Smlouvy. V takovém
případě Smluvní strany přijmou takové dodatky k této Smlouvě, jež urnožní dosažení stejného
výsledku nebo - pokud by to nebylo možné - ďosažení co nejpodobnějšího výsledku, jakého
chtěly Smluvní strany dosáhnout prostřednictvím původního neplatného či nevymahatelného
ustanovenÍ.

Článek X
ZávěreČná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v centrálním registru smluv dle
platných právních předpisů.

2. Smlouva, 5ůoz i práva a povinnosti z nf vyplývající, se řídí českým právním řádem,
zejména zákonem č. 478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech a zákonem č. 89/2012 sb.,
Občanským zákoníkem.

3. Smlouvu ?ze měnit pouze formou pfsemných a číslovaných dodatků podepsaných
smluvními stranami, či jejich oprávněnými zástupqi.

4. Žádná ze smluvních stran nenf oprávněna postoupit práva nebo pohledávky ne.bo převést
povinnosti nebo závazky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, kdy 2 (dva) jsou určeny Úřadu
průmyslového vlastnictví pro potřeby podání žádosti o převod ochramié známky a po l
(jednom) vyhotovení obdrží převodce a nabyvatel.

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozomě
seznárnily, jejímu obsahu a znění plně roziuní a že je uzavřena na základě jejich svobodné a
pmvé vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

V Brně dne 23.9. 2019
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přÍjemce
Centrum dopravního výzkumu, v. . V. 1.

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel

.-s? -?----00 ?--***-***

další účastí@
CHAPS, spol. s.r.o.

Ing. Vlastimil Coufal
výkonný ředitel
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