
Smlouva o využití výsledků 
dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též občanský „zákoník“), mezi:

1. Hlavní příjemce dotace

Název: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zastoupena:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)
Technická 1905/5, 160 00, Praha 6 - Dejvice
60461373
CZ60461373
ČSOB, Banskobystrická 11/2080, Praha 6

prorektorem pro vědu a výzkum

(dále jen „Hlavní příjemce“)

2. Další účastník projektu

Název: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Č. účtu:
Zastoupen:
Zapsán:

(dále jen „Další účastník projektu 1“)

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 522/45, 619 00, Brno
29303125
CZ29303125
UniCredit Bank, Trnitá 491/3, 602 00 Brno 

jednatel
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7271910

3. Další účastník projektu

Název: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zastoupen:

Zapsán:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
25656635
CZ25656635

^předseda představenstva 
, člen představenstva 

u rejstříkového soudu Spisová značka B 5297 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Další účastník projektu 2“)

4. Další účastník projektu

Název: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
Zastoupen:

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
75010330
CZ75010330

SZU

Zapsán: ..........

(dále jen „Další účastník projektu 3“)



(společně též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o využití výsledků 
dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje (dále též „smlouva“)

I.
Základní údaje o projektu

1. Hlavní příjemce řeší s dalšími účastníky projekt s názvem „Modulární technologie pro
oddělené čištění šedé vody“ (číslo projektu: TH03030408) získaný na základě výsledků
veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České republiky (TA ČR, dále jen 
Poskytovatel)) v rámci programu EPSILON (dále jen  „Projekt“)

2. Termín ukončení řešení projektu byl stanoven na 12/2020.

3. Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

4. N a základě smlouvy o účasti na řešení projektu jsou dalšími účastníky projektu: ASIO 
NEW , spol. s r.o., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Státní zdravotní ústav se 
sídlem v Praze

5. Údaje o projektu podléhají stupni důvěrnosti údajů: C -  Předmět řešení projektu podléhá 
obchodnímu tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, ale název projektu, anotace 
projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledků řešení projektu dodané 
do CEP jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

6. N a základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory uzavřené mezi hlavním příjemcem a 
poskytovatelem je  projekt financován z veřejných prostředků ve výši 4 561 000 Kč.

II.
Vymezení výsledků a vlastnických práv k nim

1. Smluvní strany dosáhly při řešení projektu následujících výsledků:

A) Užitný vzor čistírny šedých vod s membránovou separací biomasy (TH03030408- 
V001)
Typ výsledku: Fuzit
Podílové spoluvlastnictví výsledku: ASIO NEW , spol. s r.o. - 60 %, Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. -  10 %, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze -  10 %, Státní 
zdravotní ústav se sídlem v Praze -  20 %

B) Vertikální biofiltr s mechanickým předčištěním (TH03030408-V002)
Typ výsledku: Zpolop - Poloprovoz
Podílové spoluvlastnictví výsledku: ASIO NEW , spol. s r.o. - 95 %, Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. -  0 %, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze -  5 %, Státní 
zdravotní ústav se sídlem v Praze -  0 %



C) Užitný vzor pro dálkové inteligentní řízení membránové ČOV s využitím IoT 
(TH03030408-V003)
Typ výsledku: Fuzit
Podílové spoluvlastnictví výsledku: ASIO NEW , spol. s r.o. - 60 %, Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. -  10 %, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze -  20 %, Státní 
zdravotní ústav se sídlem v Praze -  10 %

(dále společně jen  „výsledky“).

2. Uvedené výsledky projektu jsou v souladu s cíli projektu.

3. Výsledky projektu, včetně závěrečné zprávy, podléhají ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„autorská zákon“) nebo jiných zvláštních předpisů a ve smyslu § 58 autorského zákona se 
považují za zaměstnanecká díla, k nimž majetková práva vykonává hlavní příjemce nebo 
další účastník projektu.

4. Hlavní příjemce a další účastník projektu prohlašují, že uvedené výsledky řešení 
pro jektu  nejsou zároveň výsledky jiného  projektu nebo výzkum ného záměru.

III.
Úprava užívacích práv k výsledkům projektu

1. Výsledky jsou  oprávněni, na základě této smlouvy, užívat hlavní příjemce a všichni další 
účastníci projektu k nevýhradnímu a bezúplatnému užití pro svoji vlastní podnikatelskou 
činnost a to v rozsahu časově a věcně neomezeném s výjimkou práv k využití výsledků 
chráněných užitnými vzory. Práva k využití duševního vlastnictví výsledků chráněných 
užitným i vzory budou řešena samostatnými smlouvami mezi majiteli užitných vzorů a 
případným i uživateli

2. V případě zájmu užití práva k výsledkům projektu třetím osobám formou licenční 
smlouvy toto provede hlavní příjemce nebo nositel autorského práva k patentu či 
užitném u vzoru v souladu se zákonem a se souhlasem všech účastníků projektu. Třetí 
osoby mohou dílo užít pouze za úplatu. Hlavní příjemce nebo majitel práv k patentu či 
užitném u vzoru je  povinen uhradit dalším účastníkům projektu poměrnou část ceny za 
poskytnutí licence a to ve výši dle podílu spoluvlastnictví výsledku specifikovaného v či.
II.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebudou vzájemně žádným způsobem omezovat propagaci 
a prodej nového produktu vyvinutého v souvislosti s řešením projektu, pokud budou 
prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. K terýkoliv z uživatelů výsledků se zavazuje zahájit využívání výsledků řešení projektu 
shora uvedeným způsobem ihned po ukončení řešení projektu a realizovat jejich 
využívání po dobu platnosti průmyslově-právní ochrany.



IV.
Důvěrnost informací

1. Výsledky řešení projektu uvedené v čl. II. odst. 1 písni, a) -  c) tvoří duševní vlastnictví a 
obchodní tajemství smluvních stran ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a smluvní strany se zavazují obsah tohoto 
obchodního tajemství nevyzradit žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
všech smluvních stran. Výsledky řešení projektu netvoří žádné jiné důvěrné informace, 
se kterými by bylo třeba nakládat podle zvláštních právních předpisů.

V.
Sankce

1. V případě porušení závazku uvedeného v č l. IV. odst. 1 kteroukoli ze smluvních stran jsou 
ostatní smluvní strany oprávněny požadovat uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 50. 000,-Kč 
za každé takové porušení, Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo poškozené strany na 
náhradu škody, a to v plné výši.

2. V případě porušení závazku uvedeného v č l. III. odst. 2 kteroukoli ze smluvních stran jsou 
ostatní smluvní strany oprávněny požadovat uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 50. 000,-Kč 
za každé takové porušení, Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo poškozené strany na 
náhradu škody, a to v plné výši.

VI.
Doba trvání, ukončení smlouvy

1. Smlouva se sj ednává na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou všech účastníků smlouvy.
3. V případě, že kterákoliv z účastníků smlouvy poruší své smluvní povinnosti podstatným

způsobem, mají další účastníci smlouvy oprávnění od smlouvy odstoupit. Za porušení
smluvních povinností podstatným způsobem se ve smyslu § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

opakované porušení povinností podle čl. V smlouvy,
úpadek některého z účastníků ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, 
ve znění jeho pozdějších předpisů.

4. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je  příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí zákonem č. 
130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tuto smlouvu je  možno měnit nebo doplňovat jen  písemnými dodatky vzájemně potvrzenými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-m ailových či jiných elektronických zpráv.



4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

5. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by 
se nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo 
nerealizovatelné ustanovení této smlouvy nahradí bez zbytečného odkladu takovým 
ustanovením, které se pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního 
ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí 
se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

6. Tato sm louvaje sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom 
vyhotovení, další účastník projektu 2 dvě vyhotovení a jedno vyhotovení je  hlavní příjemce 
povinen předložit poskytovateli dotace.
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2 6 - 01-  2021
V Praze d n e ............

za hlavního příjemce)

PODPISOVÝ LIST 1

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze



PODPISOVÝ LIST 2

V Brně dne ..

za dalšího účastníka j^rojektu:

jednatel společnosti 
ASIO NEW , spol./s r.o.
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PODPISOVÝ LIST 3

V Praze d n e ............

za dalšího účastníka projektu:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

1

V Praze d n e ............

za dalšího účastníka projektu:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.



V Praze dne 

za dalšího účastníka projektu:

PODPISOVÝ LIST 4

M
ř
Státní zdravotní ústav


