
DÍLČÍ SMLOUVA O SPRÁVĚ, VYUŽITÍ A NAKLÁDÁNÍ SE SPOLEČNÝMI 

VÝSTUPY/VÝSLEDKY PROJEKTU TE02000011 S NÁZVEM CENTRUM VÝZKUMU 

POVRCHOVÝCH ÚPRAV (DÁLE JEN „SMLOUVA”) 

Smluvní strany 

COLORLAK, a.s 

se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město 

IČO: 49444964 

DIČ: CZ49444964 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 1112 

Zastoupená  

(dále jen „COLORLAK, a.s.“) 

 

České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 68407700 

DIČ: CZ68407700 

Součást: Fakulta strojní 

Zastoupena  

 

(dále jen „ČVUT“) 

 

ZVVZ MACHINERY, a.s. 
Sažinova 888, 399 01 Milevsko 
Zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1937 
Zastoupen:  
 
IČ: 28127625 
DIČ: CZ28127625 
(dále jen „ZVVZ“) 

  

a 

 

GALATEK a.s. 

Se sídlem Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

IČ: 25286706 

DIČ: CZ25286706 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1742 

zastoupená  

 

(dále jen „GALATEK“) 

 

společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“, za účasti 

hlavního příjemce 

 

SYNPO, akciová společnost 
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se sídlem S. K. Neumanna 1316, 53207 Pardubice - Zelené Předměstí 

IČO: 46504711 

DIČ: 46504711 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 

Zastoupená:  

 

(dále také jako „hlavní příjemce“) 

 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o správě, využití a nakládání se společnými 

výsledky/výstupy projektu č. TE02000011, s názvem „Centrum výzkumu povrchových 

úprav“ (dále jen „Projekt”), realizovaného prostřednictvím účinné spolupráce, směřující 

ke společnému cíli, při zohlednění zejména finančních, vědeckých i technologických rizik.  

Projekt byl podpořen z Programu Technologické agentury ČR (dále jen “Poskytovatel”) 

na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným 

a soukromým sektorem - Centra kompetence (dále jen “Program”). 

Společným úsilím smluvních stran dochází k naplnění stanovených cílů Projektu i Programu, 

z nějž byl Projekt podpořen, a též k vytvoření společného duševního vlastnictví. Tato smlouva 

vychází také ze Smlouvy o spolupráci na řešení programového projektu č. TE02000011, 

uzavřené mezi účastníky Projektu dne 24. 2. 2014 a také z Rámcové smlouvy o správě, využití 

a nakládání se společnými výsledky/výstupy (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi 

účastníky Projektu dne 1. 8. 2016. 

Způsob řešení Projektu ctí zásady vycházející z evropské i národní legislativy platné a účinné 

v době uzavření této Smlouvy a dodržuje ustanovení zejména těchto právních dokumentů: 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední 

věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014 (dále jen „Nařízení“), zejm. čl. 25, 28 a 29; 

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198, 

27. června 2014; 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  

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; 

Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon; 

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích; 

Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla). 

 

Článek 1. 

Vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli Projektu 

1. Prostřednictvím níže uvedených výsledků bylo dosaženo cílů Projektu, které byly 

definovány takto: „zaměření na oblast povrchových úprav pro strojírenství a stavitelství, 
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zejména na výzkum a vývoj nových typů materiálů, technologií jejich aplikace a předúprav 

povrchů s vysokou úrovní know-how významně zlepšující jejich vlastnosti. Nové povlaky 

budou účinné a dosáhnou míru vlastností, splňující současné či budoucí environmentální 

požadavky. Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků a jejich koordinaci s prioritami 

ČR. Témata jsou definována v dlouhodobém horizontu.“ 

2. Vlastnická práva k výsledkům jsou stanovena na základě podílu spolupráce, vloženém 

duševním vlastnictví a na základě finančního zapojení jednotlivých smluvních stran. 

3. V rámci Projektu smluvní strany dosáhly těchto výsledků: 

Číslo výsledku: TE02000011-V25-1 

Název výsledku: Nová nátěrová hmota U 2022 pro ocelové povrchy v prostředích 

s vyšším stupněm korozní agresivity 

Rok dosažení výsledku: 12/2018 

Typ výsledku: G – funkční vzorek 

Popis výsledku: Funkční vzor se týká vyvinuté nátěrové hmoty aplikované dle 

metodiky výrobce nátěrových hmot na zkušební panely pro ověření aplikačních, 

fyzikálně-mechanických, korozních a vizuálních vlastností. 

Vlastnická práva: COLORLAK, a.s. 70 %, ČVUT 20 % a ZVVZ 10 %. 

Způsob využití: nátěrový systém vyvinutý pro aplikaci na ocelové povrchy 

v prostředích s vyšším stupněm korozní agresivity.   
 

Číslo výsledku: TE02000011-V25-2 

Název výsledku: Nová nátěrová hmota U 2020 se zvýšenou antikorozní 

účinností. 

Rok dosažení výsledku: 10/2019 

Typ výsledku: G – funkční vzorek 

Popis výsledku: Funkční vzor se týká vyvinuté nátěrové hmoty aplikované dle 

metodiky výrobce nátěrových hmot na zkušební panely pro ověření aplikačních, 

fyzikálně-mechanických, korozních a vizuálních vlastností. 

Vlastnická práva: COLORLAK, a.s. 80 %, ČVUT 15 % a ZVVZ 5 %. 

Způsob využití: nátěrový systém vyvinutý pro aplikaci na ocelové povrchy 

v prostředích s vyšším stupněm korozní agresivity. 

 

Číslo výsledku: TE02000011-V85 

Název výsledku: Nová nátěrová hmota S2413 v systému se zvýšenou antikorozní 

účinností. 

Rok dosažení výsledku: 5/2018 

Typ výsledku: G – funkční vzorek 

Popis výsledku: Funkční vzorek - rozpouštědly ředitelný polymerní nátěrový systém se 

zvýšenou antikorozní účinností vyvinutý v rámci projektu TE02000011, na bázi 

silikonizované alkydové pryskyřice v kombinaci s alifatickým uhlovodíkovým 
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polymerem. Vyniká především zvýšenou povětrnostní odolností, která se blíží 

vlastnostem dvoukomponentních (polyuretanových) nátěrových hmot současně s 

nízkým objemem organických rozpouštědel (VOC) v aplikačním stavu. 

Vlastnická práva: COLORLAK, a.s. 70 %, ČVUT 20 % a ZVVZ 10 %. 

Způsob využití: V kombinaci s epoxiesterovým základem S 2351 může najít uplatnění 

v aplikacích, kde jsou ošetřené povrchy předmětů vystaveny vysokému koroznímu 

zatížení a kde je současně omezeno nebo vyloučeno použití dvoukomponentních 

nátěrových hmot (doba zpracovatelnosti, aplikační podmínky). 

 

Číslo výsledku: TE02000011-V54 

Název výsledku: Rychleschnoucí nátěrová hmota S2336.  

Rok dosažení výsledku: 10/2019 

Typ výsledku: G – funkční vzorek 

Popis výsledku: Funkční vzor se týká vyvinuté rychleschnoucí nátěrové hmoty, která 

řeší funkci antikorozní rychleschnoucí 2K epoxidové nátěrové hmoty a její použití 

v oboru všeobecného strojírenství. Funkční vzor vychází ze zkoumání rychlosti schnutí 

v laboratorních podmínkách a následné aplikaci pro dočasnou ochranu vnitřků 

vzduchových filtrů. Hlavní funkcí je velmi rychlé schnutí, které výrazně zrychluje 

manipulovatelnost s materiály, na které je aplikována nátěrová hmota. Epoxidová NH  

je směsí středněmolekulární epoxidové pryskyřice na bázi bisfenolu A, pevné 

uhlovodíkové pryskyřice, plniv a rozpouštědel mající thixotropní charakter, díky 

kterému lze stříkat vyšší tloušťky na svislé ploše. 

Vlastnická práva: COLORLAK, a.s. 85 %, ČVUT 5 %, ZVVZ 8 % a GALATEK 2%. 

Způsob využití: nátěrový systém vyvinutý pro aplikaci na ocelové povrchy pro 

dočasnou ochranu, kde je požadována rychlá manipulovatelnost s materiály, na které 

je aplikována nátěrová hmota a současně do systémů v prostředích s vyšším 

stupněm korozní agresivity C3. 

 

4. S ohledem na svůj charakter dílčí smlouvy neobsahuje tato smlouva vyčerpávající výčet 

výsledků, dosažených spoluprací smluvních stran. 

 

Článek 2. 

Způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity 

1. Výsledky Projektu uvedené v této smlouvě nejsou zároveň výsledkem jiného projektu nebo 

výzkumného záměru. 

2. Výsledky Projektu uvedené v čl. 1 odst. 3 této smlouvy vznikaly v těsné spolupráci mezi 

smluvními stranami. 

3. Všechny smluvní strany mají právo obecně šířit výsledky Projektu, které nemají za následek 

vznik práva k duševnímu vlastnictví. Prostřednictvím této činnosti bude mít odborná veřejnost 
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možnost se seznámit s výsledky Projektu prostřednictvím publikační činnosti (konferenční 

příspěvky, články atd.).  

4. Publikační činnost smluvních stran musí být realizována takovým způsobem, aby nebyla 

dotčena práva smluvních stran na ochranu a komerční využití výsledků Projektu. 

5. COLORLAK, a.s., ČVUT, ZVVZ a GALATEK se zavazují vyvinout úsilí k využití dosažených 

výsledků získaných v Projektu a zavazují se plnit povinnosti spojené s přípravou 

implementačního plánu dle článku 13 Všeobecných podmínek TAČR.  Výsledky řešení 

budou využívány od data podpisu smlouvy a to minimálně po dobu 3 let od ukončení 

Projektu, tj. do 31.12.2022. Vypršením platnosti Smlouvy nejsou nijak dotčeny povinnosti 

smluvních stran plynoucí z Implementačního plánu. 

6. Výsledky může COLORLAK, a.s. užívat pro svoji výzkumnou, vývojovou, výrobní, obchodní 

a marketingovou činnost neomezeně bez souhlasu ostatních smluvních stran.  

7. V případě, že COLORLAK, a.s. bude poskytovat licence dalším subjektům, dojde před 

uzavřením takové licenční smlouvy k uzavření písemné dohody mezi COLORLAK, a.s., 

ČVUT a ZVVZ o podmínkách poskytnutí licenční smlouvy třetím stranám. 

8. ČVUT je oprávněno užívat výsledky pouze pro účely vzdělávání, výzkumu a vývoje, bez 

možnosti udělovat licenční smlouvy třetím stranám. 

9. Výsledky může ZVVZ a GALATEK užívat pro svoji výrobní a marketingovou činnost 

neomezeně bez souhlasu ostatních smluvních stran, ale bez možnosti udělovat licenční 

smlouvy třetím stranám. 

10. Komercializací výsledků Projektu se pro účely tohoto článku rozumí finanční zhodnocení 

duševního vlastnictví prostřednictvím udělení licence, prodejem duševního vlastnictví, 

placenou publikační činností, apod. Za komercializaci výsledků Projektu se považuje prodej 

nátěrových hmot vyrobených firmou COLORLAK, a.s. bez aktivní účasti ČVUT během celého 

výrobního procesu a následné kontroly kvality. Aktivní účast ČVUT na komercionalizaci 

výsledků bude spočívat např. v testování nátěrových hmot (dále NH) a nátěrových systémů 

(dále NS) produkce firmy Colorlak, zpracování studií a posudků souvisejících s  realizací 

obchodního případu a uvedení NH a NS do provozu, kontroly kvality apod. 

11. Přínos z dosažených výsledků bude mezi spoluvlastníky, Colorlak, ZVVZ GALATEK řešen 

v rámci standardních obchodně–komerčních vztahů.  Zároveň se firmy COLORLAK, a.s. a 

ZVVZ zavazují po dohodě s ČVUT poskytnout prostory pro bakalářské, diplomové a 

doktorandské práce studentů ČVUT. 

12. Přínos z komercializace výsledků bude mezi spoluvlastníky COLORLAK, a.s. a ČVUT 

vypořádán Smlouvou o finančním vyrovnání, kterou smluvní strany uzavřou před 

komercializací (např. formou rámcové smlouvy). K plnění tohoto článku se COLORLAK, a.s. 

a ČVUT zavazují po dobu platnosti této smlouvy. 
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Článek 3. 

Duševní vlastnictví 

1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného při plnění 

Projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

2. Předmětem duševního vlastnictví se pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli výsledek 

duševní činnosti, na jehož základě vznikne nehmotný statek, který je objektivně 

zachytitelný a který má faktickou či potenciální výrobní, průmyslovou či vědeckou hodnotu. 

Jedná se zejména o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové 

vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné známky, know-how a další 

výsledky duševní činnosti. 

3. Předměty duševního vlastnictví, které byly ve vlastnictví jednotlivých smluvních stran před 

zahájením Projektu, zůstávají v jejich výlučném vlastnictví. 

4. Vznikne-li duševní vlastnictví při plnění úkolů Projektu prokazatelně spoluprací pracovníků 

smluvních stran, je toto duševní vlastnictví společným majetkem těch smluvních stran, a to 

v tom poměru, v jakém se na vytvoření duševního vlastnictví podíleli pracovníci každé ze 

smluvních stran. Smluvní strany jsou si vzájemně nápomocny při přípravě podání 

přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů 

podílejí na nákladech spojených s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení.  

5. Pokud je dosažený výsledek ve společném vlastnictví, pak udělení licence k užití výsledku 

třetí osobou, podléhá dohodě mezi spoluvlastníky. Nabyvatel musí být poskytovatelům 

smluvně zavázán k poskytnutí odměny, která musí respektovat aktuální tržní hodnotu 

poskytnutých práv duševního vlastnictví. Výše podílů poskytovatelů licence na odměně 

poskytnuté nabyvatelem licence bude určena dle rozsahu vlastnických práv k výsledkům 

uvedeným v čl. 1. odst. 3 této smlouvy, a to po odečtení všech nezbytných nákladů 

souvisejících s poskytnutím licence. Pro poskytnutí oprávnění k výkonu práv duševního 

vlastnictví nabyvatelem licence bude použito písemné licenční smlouvy. 

6. K převodu podílu některého ze spolumajitelů na jiného spolumajitele se nevyžaduje 

souhlas ostatních spolumajitelů. Na třetí osobu může některý ze spolumajitelů převést svůj 

podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou 

nabídku převodu. V ostatních otázkách se vzájemné vztahy mezi spolumajiteli řídí 

obecnými předpisy o spoluvlastnictví (§ 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění). 

7. Zveřejňuje-li kterákoliv ze smluvních stran informace o Projektu nebo o výsledcích 

Projektu, je povinna důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence 

projektů a dále tu skutečnost, že výsledek Projektu byl získán za finančního přispění 

Poskytovatele v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Je třeba zajistit, aby 

v informacích zveřejňovaných v souvislosti s Projektem bylo uvedeno: "Tento 

projekt/výsledek byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím 

Technologické agentury České republiky." 
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Článek 4. 

Rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi  

 

1. Údaje o Projektu podléhají stupni důvěrnosti C, tj. předmět řešení Projektu podléhá 

obchodnímu tajemství, ale název Projektu, anotace Projektu a zhodnocení výsledku řešení 

Projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.  

2. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které 

získá jedna smluvní strana od druhé smluvní strany a které nejsou obecně známé, 

považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Strana, která je získala, je povinna 

důvěrné informace uchovat v tajnosti a zajistit dostatečnou ochranu před přístupem 

nepovolaných osob k nim. Nesmí důvěrné informace sdělit žádné další osobě, s výjimkou 

svých zaměstnanců. Jiným osobám, které jsou pověřeny činnostmi na Projektu, může 

smluvní strana sdělit důvěrné informace, jen pokud s nimi uzavřela dohodu o zachování 

mlčenlivosti v obdobném rozsahu.  

 

Článek 5. 

Sankce za porušení smlouvy 

1. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, nahradí dotčené 

smluvní straně skutečnou škodu, kterou taková strana v důsledku porušení smluvní 

povinnosti utrpěla. 

 
Článek 6. 

Datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíší všechny smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejněním v registru smluv dle čl. 7 odst. 1. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2022.  

 

 

Článek 7. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou ve formě číslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Za písemnou formu se pro 

tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky 

(email, fax.). 

2. Smluvní strany jsou povinny písemně upozornit hlavního příjemce na každou podstatnou 

změnu skutečností uvedených v této smlouvě. Dále jsou smluvní strany povinny předat 

hlavnímu příjemci jeden stejnopis této smlouvy, popř. dodatku k této smlouvě dle čl. 6 odst. 

1 Rámcové smlouvy. 
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3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 

vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží hlavní příjemce. 

4. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě 

projevené vůle smluvních stran, a že souhlasí s jejím obsahem a tato smlouva nebyla 

ujednána v tísni ani za nijak nevýhodných podmínek.  

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona 

č.  340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT; pro účely jejího uveřejnění 

nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za 

vyloučené z uveřejnění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že ČVUT je povinným subjektem ohledně poskytování 

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro 

tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí. 

 

 

 

Ve Starém Městě, dne ______________  

 

 

 

_____________________________ 
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V Praze, dne ______________  

 

 

 

_____________________________ 
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V Ledči nad Sázavou 

 

 

 

 

V Milevsku, dne ______________  

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

_____________________________ 
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dne ______________  

 

 

 

_____________________________                        

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 


