SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE
uzavřená smluvními stranami
České vysoké učení technické v Praze, Rektorát
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00, Praha 6 - Dejvice
IČ:		68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ:	CZ68407700
Zastoupené:	doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem CSc., rektorem dále též jako „klient"
PatentEnter s.r.o.
Sídlo:	Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO:	05793491
DIČ:	CZ05793491
Zastoupená:	    Ing. Michalem Jordánem, jednatelem                                               dále též jako „patentový zástupce"
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provedení činností a poskytování služeb patentového zástupce, a to na základě pokynů klienta, jeho jménem a na jeho účet:
	příprava a podání přihlášky hromadného průmyslového vzoru EU s názvem „Redukce pro respirační masky", č. přihlášky: 007817812 k registrované průmyslové ochraně;
	příprava a podání přihlášky užitného vzoru u ÚPV s názvem „Adaptér a sestava filtrační masky", č. přihlášky: PUV 2020-37446 k registrované průmyslové ochraně;
	zastupování klienta v řízeních o výše uvedených přihláškách před úřady dle pokynů klienta, v řízeních ve věcech sporných a při změnách údajů klienta a zápisech jiných skutečností V rejstřících vedených těmito úřady;
	zastupování při úkonech a právních jednáních souvisejících s udržováním průmyslových práv udělených na základě přihlášky v platnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a v odpovídajících termínech s výhradou ukončení těchto práv rozhodnutím klienta;

(dále souhrnně jako „služby")
	Patentový zástupce prohlašuje, že je zapsán do rejstříku patentových zástupců vedeného Komorou patentových zástupců České republiky. Patentový zástupce prohlašuje, že je oprávněn poskytovat služby, a že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
	V případě, že patentový zástupce zajišťuje ochranu práv klienta v zahraničí a spolupracuje při tom s patentovými zástupci v zahraničí, odpovídá za plnění této smlouvy, jako by jednal sám.

Strana 1 (celkem 3)
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
Patentový zástupce je povinen klientovi poskytovat služby s odbornou péčí, řádně, pečlivě a v souladu s právy a oprávněnými zájmy klienta a podle jeho pokynů, to vše v souladu a v mezích příslušných právních a profesních předpisů, kterými je patentový zástupce vázán.
	Patentový zástupce je povinen průběžně informovat klienta o postupu a výsledcích služeb. Patentový zástupce je dále povinen klientovi oznámit všechny skutečnosti a okolnosti, které zjistil při poskytování služeb, a které mohou mít vliv na práva a oprávněné zájmy klienta, popřípadě na změnu jeho pokynů, včetně finanční náročnosti jednotlivých případů a fakturace za tyto případy.
	Patentový zástupce je povinen bez zbytečného odkladu odevzdat klientovi veškeré písemnosti a předměty, které za něj nebo pro něj převzal při poskytování služeb, pokud se strany nedohodnou jinak.
	Klient je povinen poskytnout patentovému zástupci veškerou součinnost potřebnou pro řádné poskytování služeb, pro komunikaci a jednání s třetími stranami či příslušnými úřady a institucemi.
III.
Odměna a náhrada nákladů
Patentový zástupce poskytuje služby bezúplatně s úmyslem pomoci klientovi v prospěšné činnosti v době koronavirové krize a prohlašuje, že za přípravu výše uvedeného průmyslového vzoru ani za přípravu výše uvedeného užitného vzoru ani za ostatní služby nebude po klientovi požadovat žádnou odměnu ani náhradu.
	Klient uhradí patentovému zástupci pouze náhradu nákladů za správní poplatek placený patentovým zástupcem jménem klienta za přihlášku hromadného průmyslového vzoru EU, dle článku I odst. 1 písm. a) této smlouvy. Náhradu těchto nákladů klient uhradí patentovému zástupci v jejich skutečné výši na základě rozpisu předloženého patentovým zástupcem na daňovém dokladu. Náklady hrazené v cizí měně se přepočtou kurzem České národní banky dle kurzovního lístku aktuálního ke dni provedení platby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	Patentový zástupce uhradí za klienta správní poplatek za přihlášku užitného vzoru u ÚPV, dle článku I odst. 1 písm. b) této smlouvy, jako dar.
IV.
Doba trvání a ukončení smlouvy
	Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
	Klient je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět s výpovědní dobou v délce 1 kalendářního měsíce. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi patentovému zástupci. Ode dne účinnosti výpovědi je patentový zástupce povinen dále nepokračovat ve vykonávání služeb v rozsahu určeném ve výpovědi.

	Patentový zástupce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 3 kalendářních měsíců. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi klientovi.

V.
Závěrečná ustanovení
	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní Stranou.
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	Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
	Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na listině s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo osob oprávněných za ně jednat; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

V Praze dne
V Brně dne
České vysoké učení technické v Praze
PatentEnter s.r.o.
za klienta
za. patentového zástupce
Pro interní potřeby ČVUT - za věcnou správnost odpovídá (součást/odbor):
podpis
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