
Licenční smlouva 
. ,., ;)' uzavřená podle § 2358 a násl, zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

��· 

Poskytovatelé: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
se sídlem: nám. t G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČ: 70883521 
DIČ: CZ70883521 
Zastoupená: prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.O., rektorem 
za věcné plnění odpovídá: Ing. Dana Kreizlová, ved. odd. patentů a licencí 
ve věcech technických jedná:_doc. Ing. David Tuček, Ph.O., děkan Fakulty managementu a ekonomiky 
(dále jen „UTB ve Zlíně") 

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. 
se sídlem: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava - Poruba 
IČ: 27041867 
DIČ: CZ27041867 
Zastoupená: Ing. Erichem Zipserem, prezidentem 
(dále též MAK) 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČ: 61989100 
DIČ: CZ61989100 
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem 
(dále též VŠB-TUO) 

Ostravská univerzita 
veřejná vysoká škola zřízena zákonem 314/1991 sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, 
Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně á Ostravské univerzity 
se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 
IČ: 61988987 
DIČ: CZ61988987 
Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 
(dále též OU) 

PREVENTADO s.r.o. 
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 
IČ: 03738116 
DIČ: CZ03738116 
Zastoupená: Mgr. Tomášem Dombekem, jednatelem 

a 
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Nabyvatel: 
F-Dental Hodonín, s.r.o.
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 42838
se sídlem: Polní 4013/29, 695 01 Hodonín
IČ: 26306085
DIČ: CZ26306085
Zastoupená: PharmDr. Pavlem Krmenčíkem, Ph.O., jednatelem

Preambule 
Poskytovatelé prohlašují, že jsou majiteli práv k CZ patentu č. 306627 o názvu „Ergonomické zařízení 
pro monitorování lokální svalové zátěže" (dále jen „patent") a majiteli práv k CZ užitnému vzoru č. 
29172 s platností do 19. 11. 2019 o názvu „Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové 
zátěže" (dále jen „užitný vzor"). Poskytovatelé prohlašují, že předmět patentu/užitného vzoru a práva 
k němu řádně nabyli výzkumnou činností.

Nabyvatel má zájem získat od poskytovatelů za podmínek v této smlouvě uvedených práva k využívání 
patentu, tedy k výrobě a prodeji zařízení chráněného tímto patentem, a také práva k využívání užitného 
vzoru po dobu jeho platnosti (licenci). 

Nabyvatel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečný kapitál k dokončení vývoje a uvedení

chráněného řešení do výroby. 

Čl.1 
Předmět licence 

1.1 Nabyvateli se poskytuje za úhradu stanovenou níže v této smlouvě nevýhradní právo k užívání 
chráněného řešení tak, jak vyplývají z patentu/užitného vzoru, včetně práva provádět na jeho 
základě další vývoj a optimalizaci průmyslového řešení technologie výroby (dále jen „licence"). 

1.2 Licence se uděluje pro území České republiky. 
1.3 Poskytovatelé licence si vyhrazují právo užívat předmět licence pro vlastní potřebu, zejména, 

nikoliv však výhradně, za účelem publikační činnosti, výuky a provádění výzkumu, včetně 
spolupráce s třetími stranami při činnosti prováděné pro neobchodní účely a/nebo při činnosti 
prováděné s předmětem patentu pro experimentální účely. 

1.4 UTB ve Zlíně zajistí v zastoupení poskytovatelů licence zápis této licenční smlouvy do rejstříku 
Úřadu průmyslového vlastnictví dle § 14 odst. 2 a § 69 zákona č. 527 /1990 Sb., zákon o vynálezech 
a zlepšovacích návrzích v platném znění, a uhradí stanovený správní poplatek. 

1.5 Všechny smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o údajích (dále jen „důvěrné údaje") 
týkajících se technických podrobností realizace řešení chráněného patentem/užitným vzorem. 
K poskytnutí těchto důvěrných údajů třetí straně dojde pouze po předchozím písemném souhlasu 
všech smluvních stran za předem projednaných a dohodnutých podmínek. 

Čl.2 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Práva a povinnosti nabyvatele 
2.1.1 Nabyvatel je na základě této smlouvy oprávněn k využívání předmětu patentu/užitného vzoru 

při své výrobní a podnikatelské činnosti. 
2.1.2 Nabyvatel není oprávněn poskytnout práva k využívání předmětu patentu/užitného vzoru třetí 

osobě formou podlicence bez souhlasu poskytovatelů, případně třetí osobě zpřístupnit důvěrné 
údaje související s realizací chráněného řešení podle odst. 1.5 článku 1 této smlouvy.• 

2.1.3 Nabyvatel licenci za podmínek sjednaných v této smlouvě přijímá a bude ji využívat pro výrobu, 
distribuci a prodej výrobků - zařízení podle předmětného patentu/užitného vzoru. 
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2.1.4 Nabyvatel se zavazuje, že na obalu zboží dodávaného na trh a vyrobeného podle této licenční 
smlouvy bude kromě vlastního označení a obchodní firmy uvádět současně také označení 
,,chráněno patentem č. 306627" po celou dobu platnosti licenční smlouvy a patentu. 

2.1.5 Nabyvatel je povinen zajistit kontrolu a dodržování kvality zboží vyrobeného a dodaného na trh 
s označením podle předchozího odstavce. Na vyžádání poskytovatelů, nejméně však jednou 
ročně, je nabyvatel povinen umožnit poskytovatelům kontrolu kvality zboží a ověření dodržování 
výchozích technických a kvalitativních údajů a parametrů. Za tímto účelem je nabyvatel povinen 
poskytnout poskytovatelům nezbytnou součinnost. 

2.1.6 Nabyvatel je povinen vzhledem k ustanovení předchozího odstavce umožnit na písemnou výzvu 
poskytovatelům přístup do provozu a odebírání vzorků. Odmítnutí přístupu a neumožnění 
kontroly kvaJity některým z poskytovatelů, stejně jako odmítnutí nebo neumožnění jiné 
součinnosti ve spojení s kontrolou poskytovatelů, bude posuzováno jako podstatné porušené 
této smlouvy ze strany nabyvatele. V případě porušení kvality se nabyvatel zavazuje provést 
neprodleně odpovídající nápravná opatření a jejich prokazatelné výsledky předložit 
poskytovatelům. 

2.1.7 Nabyvatel si je vědom toho, že opakované nedodržení kvality či nedostatečnost nebo 
neprůkaznost nápravných opatření bude mít za následek výpověď této smlouvy v souladu 
s dalšími ustanoveními této smlouvy. 

2.2 Práva a povinnosti poskytovatelů 
2.2.1 Poskytovatelé jsou k datu uzavření této smlouvy oprávněni k výkonu práv z předmětného 

patentu/užitného vzoru jako jeho spolumajitelé, včetně práva k poskytnutí licence dle § 11 odst. 
1 zákona č. 527 /1990 Sb., zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění. 
Poskytnutí licence nebrání žádné právní závazky poskytovatelů vůči třetím osobám. Na 
poskytnutí licence neváznou žádné právní vady, které by toto poskytnutí činily neplatným od 
počátku. 

2.2.2 UTB ve Zlíně je povinna zajistit udržování práv z patentu v platnosti po dobu platnosti smlouvy a 
obhajovat tato práva proti rušitelům na své náklady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2.2.3 Dojde-li u práv k předmětnému patentu/užitného vzoru k přechodu těchto práv z kteréhokoliv 
poskytovatele na jeho právního nástupce, přechází na něj současně i veškerá práva a povinnosti 
poskytovatele plynoucí z této licenční smlouvy. 

Čl.3 

Licenční odměna 

3.1 Za poskytnutí práv k využívání technologie chráněné patentem dle odst. 1.1 této smlouvy je 
nabyvatel povinen zaplatit poskytovatelům jednorázovou částku v celkové výši: 

41.000,- Kč 

(slovy: čtyřicet jeden tisíc korun českých) bez DPH. Výše DPH bude připočtena k fakturované částce 
na základě příslušných předpisů. 

3.2 Částka podle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje: 
3.2.1 Úhradu nákladů patentu 306627, užitného vzoru 29172 a nákladů přípravy a registrace licence, 

vynaložených UTB ve Zlíně - poskytovatelem licence, ve výši 35.000,- Kč; 

3.2.2 Odměnu ve výši 6.000,- Kč, ze které níže uvedeným poskytovatelům licence náleží: 
UTB ve Zlíně - 42% 
MAK- 19% 
VŠB-TUO - 18% 
OU - 13% 
Preventado - 8% 
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3.3 Částka podle odst. 3.2.1 této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
na základě faktury předložené UTB ve Zlíně bezhotovostním převodem na účet uvedený na 
faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu smlouvy poslední ze smluvních 
stran (den uzavření smlouvy). 
Částky ve výši odpovídající podílu jednotlivých poskytovatelů podle odst. 3.2.2 jsou splatné do 30 
dnů ode dne nabytí platnosti této smlouvy na základě faktur předložených každým z poskytovatelů 
bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
den podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran (den uzavření smlouvy). 

3.4 Daně hradí každý z poskytovatelů samostatně dle fakturované částky a náklady spojené s registrací 
této smlouvy hradí UTB ve Zlíně. 

Čl. 4 

Spolupráce smluvních stran 
4.1 Nabyvatel licence se zavazuje, že neporuší práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy a 

nebude nápomocen žádné třetí straně při porušování práv, která jsou předmětem této smlouvy. 
Zároveň se zavazuje, že nepřipustí, aby byla tato práva porušována třetí stranou, bude-li mu takové 
porušování známo. 

4.2 Nabyvatel je povinen zavést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání třetím stranám 
porušovat práva, která jsou předmětem této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se budou navzájem informovat o všech opatřeních provedených na ochranu práv, 
která jsou předmětem této smlouvy, a budou se vzájemně při ochraně těchto práv podporovat. 

4.4 Bude-li nabyvatel v souvislosti s využíváním práv, která jsou předmětem této smlouvy, napaden 
třetí stranou, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovatelům a umožnit jim účastnit 
se případného soudního sporu. Smluvní strany se dohodnou na rozdělení soudních poplatků před 
začátkem procesu. Poskytovatelé nejsou povinni účastnit se takového soudního sporu nebo jiných 
opatření k vymáhání práv. 

Čl.S 
Platnost smlouvy 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit před uplynutím doby platnosti 
formou dodatku k této smlouvě. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran. Účinnosti vůči třetím osobám nabývá smlouva dnem zápisu do rejstříku Úřadu 
průmyslového vlastnictví. 

5.2 Platnost smlouvy lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran. 
5.3 Vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran je možné pouze na základě neplnění smluvních 

podmínek druhou smluvní stranou po předchozím prokazatelném marném upozornění smluvní 
strany na tuto skutečnost. V takovém případě činí výpovědní doba dva měsíce. Výpovědní doba 
v případě, porušení povinností nabyvatele dle odst. 2.1.7 činí 1 měsíc. Výpovědní doba počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď podána. 

5.4 Ukončení smlouvy kterýmkoliv z výše uvedených způs0bů bude mít za následek ztrátu práv 
nabyvatele dle odst. 2.1.1 a 2.1.3. Nabyvatel umožní poskytovatelům po ukončení využívání 
licenčních práv přístup do provozu v míře nutné k tomu, aby se poskytovatelé mohli přesvědčit o 
ukončení využívání licenčních práv. Nabyvatel i po ukončení smlouvy zachová mlčenlivost ve věci 
důvěrných údajů a informací, které nabyl od poskytovatelů v souvislosti s touto smlouvou. 

Čl.6 

Vyšší moc 
6.1 Obě smluvní strany uznávají, že žádná z nich nemůže být volána k odpovědnosti za neplnění či 

nesplnění závazků z této licenční smlouvy, bylo-li způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou, 
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neodvratitelnou a nezaviněnou událostí (např. živelné katastrofy, stávky, válečný konflikt), po 
dobu, kdy tato událost trvá a objektivně znemožňuje smluvní straně plnit sjednané povinnosti. 

6.2 Vznik a ukončení vyšší moci podle odst. 6.1 licenční smlouvy bude oznámeno druhé straně co 
nejdříve, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

Čl. 7 
Závěrečná ujednání 

7.1 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným nebo neuskutečnitelným, 
nebude platnost ostatních ustanovení dotčena a neplatné ustanovení bude nahrazeno obecně 
platným předpisem. Pokud takové ustanovení chybí, bude neplatné ustanovení nahrazeno novým 
tak, aby to co oejlépe vyhovovalo účelu této smlouvy. 

7.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a budou postupně číslovány. 
Musí být podepsány oběma smluvními stranami a respektovat podstatná ustanovení této smlouvy.

7.3 Závazky z této smlouvy platí i pro případné právní nástupce poskytovatelů či nabyvatele. 
7.4 Tato smlouva se řídí českým právem s vyloučením ustanovení kolizních norem a smluvní strany 

sjednávají i s platností pro případné právní nástupce pro řešení všech soudních sporů z této 
smlouvy výlučnou příslušnost českých soudů, přičemž případné vzájemné spory smluvních stran 
budou strany přednostně řešit smírnou cestou, tedy především vzájemným jednáním, a teprve 
nebude-li dosaženo dohody, bude spor předložen příslušnému soudu v ČR. 

7 .5 Tato smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž každý poskytovatel obdrží jedno 
vyhotovení a nabyvatel jedno vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno pro potřeby registrace 
licenční smlouvy na Úřadě průmyslového vlastnictví dle odst. 1.4 této smlouvy. Nedílnou součástí 
této smlouvy je kopie patentu CZ 306627 a užitného vzoru CZ 29172. 

7.6 Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 
7.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání a na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne ,1Í/. ,I✓/. 20151 
Za poskytovatele: Moravskosfezský automobilový klastr, z.s. 

Ing. Erich Zipser, prezident 
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V Ostravě dne
1- 10 7n1g Za poskytovatele:iysokášl<ola báňská-Technická univerzita Ostrava

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor 

V Ostravě dne 1 3. 11. 2019
Za poskytovatele: Ostravská univerzita 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor 

Ve Zlíně dne 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

l 7. listopadu 2 I 72/ 15
708 00 Ostrava-Poruba 

OSTR/\VSKA 
UNJVLIUl/A 

•83-

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
Rektorát 

Dvořókovo 7 / 701 03 Ostravo 
www.osu.cz CD 

Za poskytovatele: PREVENTADO s.r.o. ,.-
� PREVENTJ\DD

Mgr. Tomáš Dombek, jednatel 

V Hodoníně dne 

PREVENTADO s.r.o,, Tel.; +420 777 003 773 [1<ím
: T. G. M,1s,1ryka 588. no 01 Zlín. ČRinfo�·prevcntado.cz • www.preventac.to cz Jé; 03738116 , 0/Č: CZOJ?JS/JS 

' ©

Za nabyvatele: F-Dental Hodonín, s.r.o. 

PharmDr. Pavel Krmenčík, Ph.O., jednatel 

Přílohy: Patentová listina k patentu CZ 306627

Osvědčení o zápisu užitného vzoru CZ 29172 

Stránka 6 z 6 


