
SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE 
(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

a
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) (dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

1. DEKONTA, a.S.
Se sídlem v: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
IČO: 25006096 
DIČ: CZ25006096 
Zastoupená:
Osoba odpovědná:
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 12280 
(dále jen jako „Příjemce -  koordinátor" nebo „DEKONTA")

a

2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí 
Se sídlem v: Technická 1905/5, 166 28 Praha 6
IČO: 60461373 
DIČ: CZ60461373 
Zastoupená:
Osoba odpovědná:
VO zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
(dále jen jako „Příjemce" nebo „VŠCHT")

(dále také jako „smluvní strany")

mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o využití výsledků výzkumu a 
vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále 
jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "):

I.
Základní údaje o projektu

1. DEKONTA je příjemce-koordinátor (dále jen „Příjemce-koordinátor"), VŠCHT je příjemce 
(dále jen „Příjemce") projektu ev. číslo VI20172020091 s názvem „Dekontaminační 
technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve 
vnitřním ovzduší", (dále jen „projekt"). Termín ukončení projektu byl stanoven do 31. prosince 
2020 .

2. Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. j. MV-113744-3/OBVV-2016 ze dne 17. 10. 
2016 (dále jen „poskytovatelská smlouva") poskytlo Ministerstvo vnitra České republiky 
(dále jen „poskytovatel") Příjemci-koordinátorovi a Příjemci finanční prostředky ze státního 
rozpočtu ČR formou účelové dotace k jejich využití na dosažení cílů a parametrů stanovených v 
rámci řešení projektu.



3. Smluvní strany prohlašují, že při řešení projektu bylo dosaženo předpokládaných cílů řešení 
projektu, tj. vyvinutí inovativní technologie čištění vzdušnin kontaminovaných nebezpečnými 
činiteli za účelem zvýšení ochrany obyvatelstva ve vnitřních prostorech.

4. Smluvní strany prohlašují, že na základě ustanovení Smlouvy o vzájemných vztazích, o 
spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje při řešení projektu ze dne 6. září 2016, dále jen 
„smlouva o spolupráci") jsou smluvní strany spoluvlastníky níže uvedených výsledků 
výzkumu a vývoje.

5. Příjemce-koordinátor podpory prohlašuje, že uvedené výsledky řešení projektu nejsou zároveň 
výsledky jiného projektu nebo výzkumného záměru.

6. Vzhledem k povinnosti smluvních stran uzavřít na základě Smlouvy o spolupráci, 
Poskytovatelské smlouvy a na základě zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací Smlouvu o využití výsledků projektu se smluvní strany dohodly na následujícím:

II.
Předmět smlouvy

Tato smlouva vymezuje dosažené výsledky projektu a jejich srovnání s cíli projektu, dále stanoví 
vzájemnou úpravu vlastnických a užívacích práv k výsledkům projektu podle § 16 zákona o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dále stanoví způsob využití výsledku a 
dobu, ve které bude výsledek využit, dále stanoví rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob 
nakládání s nimi a další úpravu smluvních vztahů mezi smluvními stranami při aplikaci této 
smlouvy.

III.
Výsledky projektu a úprava vlastnických práv k výsledkům

1. Příjemce-koordinátor dosáhl ve spolupráci s Příjemcem při řešení projektu následujících hlavních 
výsledků:

a) Ztech - Technologie PLAZMICAT pro dekontaminaci nebezpečných vzdušin v průmyslu
b) Fuzit -  Zařízení pro odstraňování akutně toxických látek ze vzdušin, zejména při havarijních 

situacích - CZ 3440S U1
c) Gfunk - Pilotní jednotka Plazmicat MCA-2.0 pro dekontaminaci nebezpečných vzdušin 

dále jen („výsledky").

Smluvní strany se dohodly na vlastnických právech k jednotlivým výsledkům následovně:

Hlavní výsledky Rok
dosažení

Rozdělení vlastnických práv
DEKONTA VSCHT

Zte ch  - Technologie PLAZMICAT 
pro dekontaminaci nebezpečných 
vzdušin v průmyslu

2020 70% 30%

Fuzit - Zařízení pro odstraňování 
akutně toxických látek ze vzdušin, 
zejména při havarijních situacích 2020 70% 30%

G fu n k  - Pilotní jednotka Plazmicat 
MCA-2.0 pro dekontaminaci 
nebezpečných vzdušin

2020 70% 30%



Způsob využití výsledků projektu

1. Projekt není veřejnou zakázkou, a proto se na úpravu práv k jeho výsledkům a jejich využití 
nevztahují ustanovení odst. 1 a 2 § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

2. Vzhledem k tomu, že dosažené výsledky byly financovány jak z veřejných, tak z neveřejných 
prostředků, postupují smluvní strany v souladu s § 16 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje, vzájemnou dohodou o způsobu využití výsledků.

3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a poskytnout si vzájemně maximální součinnost 
k tomu, aby byly výsledky využity v souladu s podmínkami poskytovatele včetně (pokud to bude 
nezbytné), uzavření příslušných smluv o postoupení práv nebo užívacích práv z výsledků za 
obvyklých tržních podmínek. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že 
touto smlouvou nejsou převáděna jakákoliv práva k výsledkům.

IV.

a) Příjemce-koordinátor a Příjemce jsou oprávněni všechny výsledky projektu využívat při dalším 
výzkumu a vývoji výsledků i komerčně. V případě komerčního využití výsledků smluvní strany 
konstatují vzájemnou informační povinnost, a to před tím, než začne smluvní strana společný 
výsledek užívat komerčně. Spoluvlastník daného výsledku je nad rámec licenčních poplatků 
oprávněn nárokovat podíly ze zisku druhého spoluvlastníka. Podmínkou pro nárok na podíly ze 
zisku plynoucí z výsledků projektu je předchozí dohoda spoluvlastníků o podílení se na 
nákladech pro uvedení výrobku na trh. Výše podílu na zisku bude též stanovena individuálně na 
základě dohody mezi spoluvlastníky výsledku. Smluvní strany před zahájením jakýchkoli kroků 
vedoucích k uvedení výrobků, založených na výsledcích projektu na trh, uzavřou dohodu 
popsanou v tomto odstavci. Dohoda bude obsahovat souhlas k rozvíjení a využívání výsledků 
projektu pro požadovaný účel v komerční oblasti druhou smluvní stranou, stanovení licenčních 
poplatků a výslovné vyjádření smluvních stran, zda a v jakém rozsahu se budou podílet na 
nákladech uvedení a následně souvisejícím podílem ze zisku.

b) V případě nevyužití výsledků řešení projektu výše uvedeným způsobem a ve stanovené době 
uvedené v čl. VI odst. 1 této smlouvy, je Příjemce-koordinátor povinen poskytnout dosažené 
výsledky k využití za běžných nediskriminujících podmínek všem zájemcům.

V.
Ochrana výsledku projektu

1. Veškeré informace, které si smluvní strany vzájemně poskytnou v souvislosti s jednáním o 
uzavření této smlouvy či v souvislosti s plněním této smlouvy, které budou některou smluvní 
stranou označeny za „důvěrné", jsou smluvními stranami této smlouvy považovány za důvěrné 
informace ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují chránit výsledek a nezveřejňovat podrobný popis výsledku, 
popřípadě další informace, které by mohly být jiným subjektem zneužitelné a snížit hodnotu 
výsledku. Výsledek tvoří obchodní tajemství smluvních stran ve smyslu ustanovení občanského 
zákoníku a obě smluvní strany se zavazují tajemství nevyzradit žádné jiné osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, která má k danému výsledku práva dle 
této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení



1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem ukončení projektu -  podpisu zápisu ze závěrečného oponentního řízení, anebo nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv, pokud se jedná o povinně uveřejňovanou smlouvu. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí VŠCHT. Smlouva je uzavřena na dobu určitou -  na 
dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních 
stran k datu v dohodě uvedeném.

2. Smluvní strany se zavazují vhodným způsobem zveřejnit informaci, že výsledku bylo dosaženo 
za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím poskytovatele.

3. Příjemce-koordinátor se zavazuje plnit povinnost podávání pravidelných písemných informací o 
způsobu, rozsahu a termínech využívání výsledků řešení projektu a jejich zveřejňování. V rámci 
plnění v této smlouvě stanovených závazků bude posílat na adresu poskytovatele pravidelné 
písemné informace o uplatňování výsledků projektu, a to jedenkrát ročně vždy k 31. prosinci 
počínaje prvním rokem po ukončení řešení.

4. V případě jakéhokoli porušení smluvní povinnosti stanovené touto smlouvou, se smluvní strana, 
která danou smluvní povinnost porušila, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu 
ve výši: 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokutou není 
dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.

5. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Právní vztahy touto smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje a ustanoveními souvisejícími.

6. Smluvní strany jsou povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

8. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné provádět pouze formou písemných všemi 
odsouhlasených dodatků.

9. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 
budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v 
přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k 
rozhodnutí místně příslušnému soudu.

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými 
ustanoveními připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne


