Smlouva o finančním vypořádání komerčního využití výsledků projektu TE01020075 s
názvem „Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“) a ve smyslu 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 (dále jen „Zákon
o podpoře VaV“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Výzkumná organizace
název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
00216305
CZ00216305
prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., dr. h.c., rektorem

(dále jen „VO““)
a
2. Podnik
název:
TOSHULIN, a.s.
se sídlem:
Wolkerova 845, 768 24 Hulín
IČO:
25510851
DIČ:
CZ25510851
Zastoupen:
Dagmar Herring, předsedkyně představenstva
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2455
(dále jako „Podnik“)
(VO a Podnik dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně též jen jako
„Smluvní strana“)

Preambule
1. Ustanovení Smlouvy jsou v souladu s:
a) čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "SFEU");
b) Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu se zmíněnými články 107 a
108 SFEU prohlašují určité kategorie transakcí za slučitelné s vnitřním trhem;
c) Sdělením Komise EK - Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01) /dále jen "Rámec"/.
2. Smluvní strany prohlašují, že budou vzájemně respektovat svá práva a povinnosti
vyplývající z jejich práv k duševnímu vlastnictví, resp. společně vytvořených výsledků
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v projektu č. TE01020075 s názvem „Centrum kompetence – Strojírenská výrobní
technika“ (dále jen „Projekt“).
3. Všechny konkrétní výsledky Projektu, ke kterým tato Smlouva upravuje podmínky
finančního vypořádání, jsou výsledky, které mají vždy formu společně vytvořeného
duševního vlastnictví.
Článek I.
Předmět Smlouvy
1. Tato Smlouva je uzavřena s cílem, aby nedošlo k nepovolené nepřímé státní podpoře
poskytované podnikům prostřednictvím výzkumné organizace v rámci využívání společně
dosažených výsledků Projektu ve smyslu části 2.2 Rámce.
2. Smlouva upravuje podmínky vzájemného finančního vypořádání mezi Smluvními stranami
v případě, že jedna ze Smluvních stran uplatní komerčně své užívací právo k výsledkům
Projektu.
3. Tato Smlouva navazuje na Smlouvu o využití výsledků dosažených při řešení projektu
výzkumu a vývoje číslo TE01020075 s názvem „Centrum kompetence – Strojírenská
výrobní technika“ uzavřenou mezi Smluvními stranami (dále jen „Smlouva o využití
výsledků“).
4. Smlouva stanovuje výši náhrady za každé jednotlivé komerční využití konkrétního
výsledku Projektu a způsob její úhrady.
Článek II.
Finanční vypořádání za komerční využití výsledků
1. Sjednaná hodnota finanční náhrady za každé jednotlivé komerční využití konkrétního
výsledku jednou nebo druhou Smluvní stranou je uvedena v Kč bez DPH ve sloupcích
„Částka v Kč bez DPH, kterou uhradí Podnik ve prospěch VO za každé jedno
užití/uplatnění výsledku (duševního vlastnictví)“ a „Částka v Kč bez DPH, kterou uhradí VO
ve prospěch Podniku za každé jedno užití/uplatnění výsledku (duševního vlastnictví)“
v příloze č. 1 této Smlouvy. Tyto konkrétní hodnoty finanční náhrady, resp. vypořádání byly
stanoveny na základě jednání Smluvních stran a se zohledněním: podílu vlastnického
práva Smluvních stran k výsledku, nákladů Projektu, rizik a očekávaných nákladů
spojených s komercionalizací výsledku, předpokládané tržní hodnot koncového produktu
a předpokládané výše zisku.
2. Smluvní strana, která realizuje komerční využití konkrétního výsledku v rámci obchodního
případu (prodej a dodání produktu nebo poskytnutí služby využívajícího duševní vlastnictví
společného výsledku Projektu) uhradí druhé Smluvní straně finanční náhradu, pokud jsou
splněny všechny následující podmínky: (i) obchodní případ je řádně ukončen a jsou-li
uhrazeny všechny pohledávky Smluvní strany ze strany odběratele; (ii) je ukončen
kalendářní rok, ve kterém byl obchodní případ ukončen; (iii) obdrží-li od druhé Smluvní
strany na základě předchozího oznámení (popsaného níže) fakturu. Finanční vypořádání
za všechny jednotlivé případy využití konkrétních výsledků Projektu v rámci obchodních
případů je prováděno společně jednou za kalendářní rok.
3. Smluvní strana, která realizuje komerční využití konkrétního výsledku v rámci obchodního
případu má povinnost oznámit druhé Smluvní straně všechny jednotlivé obchodní případy,
ze kterých vzniká druhé Smluvní straně nárok na finanční náhradu vždy ke dni 31. 12.
daného kalendářního roku. Smluvní strana, která realizuje komerční využití konkrétního
výsledku v rámci obchodního případu, oznámí celkovou výši vypořádání, na kterou druhé
Smluvní straně vznikl nárok v souladu s odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
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4. Druhá Smluvní strana, která má nárok na finanční vypořádání na základě Smlouvy a na
základě oznámení dle předchozího odstavce do 10. 1. následujícího roku vystaví a doručí
Smluvní straně, která realizovala komerční využití konkrétního výsledku v rámci
obchodního případu daňový doklad - fakturu s datem vyúčtování 31. 12. předchozího roku
a s datem zdanitelného plnění 31. 12. předchozího kalendářního roku. Na faktuře bude
uveden text „Vypořádání dle Smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu
výzkumu a vývoje, číslo TE01020075 za kalendářní rok xxxx“. Tato faktura bude splatná
do 30 dní ode dne jejího doručení. Smluvní strana, která realizovala komerční využití
konkrétního výsledku v rámci obchodního případu je oprávněna bez zaplacení vrátit
fakturu, která bude mít nesprávné a/nebo chybějící údaje. Nová lhůta splatnosti běží
okamžikem doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
5. Finančním vypořádáním provedeným v souladu s touto Smlouvou jsou všechny nároky
druhé Smluvní strany, která fakturuje vůči Smluvní straně, která realizuje komerční využití
konkrétního výsledku v rámci obchodního případu, definitivně a zcela vypořádány, bez
možnosti vznášet jakékoli další nároky v budoucnu.
Článek III.
Doba platnosti a účinnosti Smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z oprávněných zástupců
Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy,
který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Registr smluv"). Smluvní strany jsou si
plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv a dohodly se, že
Smlouvu, vyjma Přílohy č. 1 (neboť obsahuje informace, které tvoří obchodní tajemství),
zašle správci Registru smluv k uveřejnění VO v souladu s ustanovením § 5 zákona o
registru smluv bez zbytečného odkladu.
Článek IV.
Smluvní pokuta za porušení Smlouvy
1. Každé vážné porušení této Smlouvy po dobu její platnosti má za následek právo ostatních
Smluvních stran účtovat Smluvní straně, která se takového porušení dopustila/dopouští
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i opakovaně.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu
škody v její plné výši.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných Smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí Zákonem o
podpoře VaV a Občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany se pokusí vyřešit své eventuální spory z této Smlouvy ve lhůtě 90 dnů od
oznámení sporu nejprve smírným jednáním.
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4. Pokud se nepodaří spor řešit tímto způsobem, mohou se sporné Smluvní strany po této
době obrátit na místně a věcně příslušný soud.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá se
Smluvních stran obdrží po jednom z nich.
6. Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku
výslovně konstatují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem
zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich
právním styku přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující
účinky.
7. Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě
projevu vůle Smluvních stran s tím, že souhlasí s jejím obsahem a Smlouva nebyla
ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. 1.
9. Podpisy každé Smluvní strany se budou nacházet na samostatných podpisových listech.
Přílohy:
 Příloha č. 1 – Příloha Smlouvy o finančním vypořádání
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Podpisový list

ke Smlouvě o finančním vypořádání komerčního využití výsledků projektu TE01020075
s názvem „Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika“

V Brně dne

............................................................
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c.,
rektor
Vysoké učení technické v Brně
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Podpisový list

ke Smlouvě o finančním vypořádání komerčního využití výsledků projektu TE01020075
s názvem „Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika“

V Hulíně dne

............................................................
Dagmar Herring
předsedkyně představenstva
TOSHULIN, a.s.
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