
Rámcová smlouva 
o partnerství a vzájemné spolupráci

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta 

Sídlo 
IČ 

DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 

Zastoupená 

: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
: 60076658 
: CZ60076658 
: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice 
: 104725778/0300 

:prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem 

(dále jen JU nebo spolupříjemce) 

a 

FIRMA 

Sídlo 
Zastoupená 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 

LAVAT, a.s. 

: Chotutice 35, 281 03 Radim u Kolína 
: Ing. Ladislavem Klovrzou 
: 46356541 
: cz 46356541 
: Komerční banka a.s., pobočka Kolín 
: 4807151/0100 

(dále jen FIRMA nebo příjemce) 

Po vzájemné dohodě, vedeni snahou o prohlubování vazby mezi teorií a praxí, školstvím 
a výrobním podnikem a k navázání těsnějších vzájemných vztahťi obou subjektťi, uzavírají 
výše uvedené smluvní strany dnešního dne a roku tuto rámcovou smlouvu o partnerství a 
vzájemné spolupráci. 

Preambule 

1. JU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, se samosprávou a akademickými
svobodami danými zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

2. FIRMA je společností založenou v roce 1991 a její historie sahá do roku 1896. Předmětem
podnikání je oblast vakuové techniky. Těžiště činnosti firmy leží ve vlastní konstrukci,
montáži a provádění servisu vlastních výrobkťi. Záměrem společnosti je dlouhodobé
zlepšování a vývoj vlastních výrobkťi a služeb.
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3. Tato smlouva si klade za cíl vymezit právní rámec spolupráce, která vznikla ústní
dohodou v prťiběhu roku 2015, a písemně deklarovat vťili a ochotu k dalšímu pokračování
a prohlubování oboustranně výhodné spolupráci a současně upravit závazkové vztahy
v dané oblasti.

I. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany deklarují spolupráci v činnostech:

a) Vědeckovýzkumná spolupráce.

b) Spolupráce v rámci vylepšování procesu a inovace technických řešení.

c) Zapojení kapacit JU při realizaci vědeckovýzkumných řešení a inovací do výrobního

procesu (transfer technologiQ .

. d) Spolupráce při výchově absolventťi např. formou zadání a konzultací při zpracování 

závěrečných prací, umožnění exkurze ve výrobním závodu apod. 

e) Spolupráce na řešení programových projektfi v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU

PONIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020.

2. Stanovení podmínek a rozsahu, za kterých se smluvní strany podílí na řešení projektu
článku I odst. 1 písm. a) a jak se podílí na krytí zpťisobilých výdajťi projektu.

a) Specifikace výzvy projektu: Výzva VIII programu podpory APLIKACE.

b) Název projektu: ,,Plazmový surfatron s definovaným tokem iontťi pro čištění

citlivých povrchťi s nízkou energetickou zátěžr', registrační číslo

CZ.01.1.02/0�0/0.0/20_321/0023906"

c) Termíny zahájení a ukončení řešení projektu: 19.11.2020-31. 5. 2023

d) Náklady na řešení projektu:

i. Celkové uznané náklady projektu stanovené v souladu s příslušnými právními
předpisy, rozdělené na jednotlivé etapy řešení projektu, přiznaná procentuální
výše podpory z celkových uznaných nákladťi a s tím související celková výše
poskytované dotace, včetně jejího rozdělení mezi příjemce a spolupříjemce,
jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

e) Věcná náplň projektu: Předmětem projektu je vývoj nové metody plazmového

čištění, spočívající v inovativním zpfisobu aplikace, která bude spočívat v cíleném,

přesně řízeném, nastřikování pomocí surfatronu. Toto bude specificky vycházet z

povahy čištěného objektu, respektive ze znalosti jeho příměsi, protože čím je větší

znalost o obsahu příměsi polovodiče, tím lepší jsou pak jeho funkční vlastnosti.

Výsledkem bude vysoce precizní, přesně definované a efektivní čištění. Tato

efektivita a škálovatelnost umožní aplikace pro takové materiály, které jsou
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charakteristické vysokými požadavky na kvalitu čištění při současném zachování 

integrity povrchu, např. při výrobě mikroproceson'.L 

f) Závazky spolupříjemdl:

i. Příjemce a spolupříjemce si po dobu trvání projektu navzájem poskytnou
nevýhradní, bezplatnou licenci k dílčím výsledkam projektu, jak je nezbytné
pro provedení projektu.

ii. Příjemce a spolupříjemce se dohodli, že jakékoliv výsledky projektu, ať už
mohou být zapsány jako IPR nebo ne, budou vlastnit obě strany rovným
dílem. Daný výsledek projektu bude komercializován příjemcem.

3. Spolupráce v rámci předmětu této smlouvy bude realizována na základě uzavirarn
samostatných smluvních vztaha odpovídajících druhu, zpasobu a formě spolupráce dle
jednotlivých ujednání čl. I. a čl. II. této smlouvy.

II. 

Všeobecná ujednání 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

2. Tato smlouva maže být ukončena dohodou stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany
bez udání dflvodu. Výpovědní lhflta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem
následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy a jednotlivých navazujících
smluv dle čl. I. dst. 2 této smlouvy, jestliže by druhá strana svým chováním ohrožovala
nebo poškozovala dobrou pověst oprávněné strany nebo jestliže by oprávněné straně
hrozil vznik škody anebo by došlo k opakovanému porušení plnění závazka této smlouvy.

4. Na plnění této smlouvy a jednotlivých navazujících smluv dle čl. I. odst. 2 se vztahuje
povinnost smluvních stran na utajení obsahu plnění, všech informací a skutečností
souvisejících s předmětem této smlouvy a s předmětem navazujících smluv a zachování
mlčenlivosti o nich.

S. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o dohodnutých
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy a navazujících
smluv.

6. a) Vznikne-li z úspěšného vývoje zejména podle článku I odst. 1 písm. a) až c) této
smlouvy předmět pramyslového vlastnictví, zejména vynález, užitný vzor, prflmyslový
vzor, nebo autorské dílo, jeho vlastníkem bude FIRMA, pokud ovšem strany v jednotlivém
konkrétním případě se nedohodnou jinak. Taková dohoda musí být v písemné podobě,
jinak by byla neplatná. Tím není dotčeno právo každého z pflvodcfl či spolupavodca
chráněných technických řešení nebo autora či spoluautora autorských děl být jako
pllvodci (spolupavodci) nebo autoři (spoluautoři) uváděni. FIRMA jim zaručuje právo na
spravedlivou odměnu či honorář.
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b) Pťivodci či spoluptivodci technických řešení přihlašovaných k ochraně budou zavázáni
poskytnout pro účely přihlášky potřebnou součinnost.

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalších právních předpisti odpovídajícími obsahu a povaze vztahti dle této
smlouvy a touto smlouvou založených.

2. V záležitostech plnění této smlouvy, jejího sledování a vyhodnocování, včetně zajištění
její realizace v navazujících smlouvách jsou odpovědnými osobami

za JU:

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: .

za FIRMA: 

- ve věcech smluvních i technických: 

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatkti
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR. Veškeré s tím související úkony zajistí spolupříjemce.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.

6. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - Celkové uznané náklady na celou dobu řešení projektu a celková
výše účelové podpory

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

V Českých Budějovicích dne Jí. ,ji),11 

'.THOČESKA UNIVERZITA 
, t:i'.SKYU I BI IDĚJOVICÍCH 

lir 1r11�'" ,Js:i._31;.i 
,�,1 ,,::, , c-.,h· Lludtjovice 
1,111, 7ti ti'i,'-t. Ilit. CZ6Q076658 Strana 4 
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Pffloha f. 1-Celkové uznané nAklady na celou dobu fešenl projektu a celkov6 výle útelové podpary_ 
H/a vnr�ce OZnafníRP Katep,rfeV1V 1,etlDI z.etapa 3.eblpa ZV celkem Mira dotace ...... Dotlce 1, etltra Dotace2.etlPII Dotace3.e,._ 

1. Nákla.tlv na smluvnf \l'Ylkum a konzultační slufb • pr0ffl�fflN �,kum A1 PV 7 00000 500000 300000 1 500000 75% 1 125000,0 5250000 37SCIOO,O 2250000 
Služby a osobní N•kladw na smluvní W1kum a konzultační sluibv -ex�rimentá1ní V'f\'OF A2 EV o 100000 400000 500000 - 2SOOOO.O 00 500000 2000000 

náklady 2.
MZW II DO�Stné -ffl'0ntf$IO'IY 'IVzkum A3 PV 3 568 312 2 831 743 214080 6 614135 75% 4 960 601.3 2 676234.0 2 123 807 3 160560,0 
Mzd\l a po lstné -Hbl!lrimentální \IWCIJ A4 EV 304 395 2 748 252 5668437 8 7 21084 - 4 360 5420 152 197-5 1 374 1260 2834 218 5 

3. Materlal -crůmvsJo!_Ý vVlkum A5 PV 580500 580500 580500 1 741500 7 5% 1 306125 0 435375 0 43 5 3750 435 37SO 

Režijní náklady Mater"I· rlmenti!itnfWl«ll A6 EV 709 500 709500 709500 2 128500 - 1064 2500 354 7500 354 7500 354 7500 

4. Ostatní režie -prOmysla'fV Vlj,,kum A7 PV 535246 424 7 61 32112 992119 75% 744089,3 401434 S 318570 8 240B4 0 
Ostatnf režFI!! -exnl!!rlmentálnf 'ltWoJ AB EV 45659 412237 850265 1 308 161 50% 654080,5 22 829 5 206118,S 425132.5 

Daňovi! odpisy 5. Odclsv - oriJmitSlo...:-....:.,kum A9 PV 13U401 1 933 551 1302 999 4 549 951 75% 3 412463.3 985 050 8 1 4501633 977 249 3 
Odpísy-exaerlmentfilní AlO EV 1 605267 2363 228 1 592554 S S61049 - 2 7l0Sl4,� 802 633.5 1111614,0 7 96 27 7 0  

9362 280 12603 7 7 2  11 650447 33 616499 Cellic'm XIUJ.ll'ii;I 6355504 S 7M'JS2'4 I 6 432646 3. 
.., ... ,. .,., ... J4l9- tS,D'lll!I "" ,--- .-=-� ,a,._.,. 

EV >66071 6333217 9""756 ll:ll17"' EV 1332410.50 3 166&0f,§ť 4 61037 8.0I: 

........ Oznaln(RP ICate.,rfeVaV ··- ,.._ 3.•tapa zv..ii..n, -- ....... Dotace 1. Dalaol2.eb- ..._ .. -
1. Nákl�11 na smlumi YÝlkum a lr:onzultačnf slulbv-on1m""""" Wlnkum 81 PV o 118750 5 6250 175000 - 1487 50,0 00 100 937 S 47 812 S 

Sluiby a �obrů N6kJady na smluvní m il konzultační sluJbil,, -l!!x'1@ffmentálnf vv,iq 82 EV o o o o 85% 00 00 o.o o� 
náklady 2.

Mzdv a oollstné - orOmvsloV'W v1f.1i1:um 83 PV 654884 907 833 o 1 562717 85% 13283095 S56 651A 771658 1 o .o 
Mi.dva Po1lstné • expertmentálnf W\loJ 84 EV o 256896 1090403 1 347 299 85% 1 145 204,2 00 218361 6 926842,6 

,. 
Materiál • orům'tllovY VV;r.kum B5 PV 93600 95400 94950 283950 85% 241357 5 79560, 0 810900 80 707,S 

Relijni miklady Mater�I-ex�lmenUlnf IIW<'l1 86 EV 114400 116600 116050 347050 85% 294992 S 97 240,0 99 llQ,O 98642,5 

.. 
Ostatnf r @f� -ri:rQm� .. i.....:,�kum 87 PV 98232 136 17 4 o 234406 85% 1992AS 1 83491.1 11S 747,9 00 
Ostatni reiie. exc:,erfml!!n�lní W\ll'l1 88 EV o 3BS34 163 560 202094 "'" 111 n9,9 o.o 32 7�9 1390260 

Daňové odpisy 5. Od Dl sv· z::rúmvskwy Wrkum 89 PV o o o o 85% 00 0,0 00 0 0  
Odi:ilsv • exoerlmen�lní \l'IÍYOi 810 EV o o o o !S" 0,0 o� DO 0,0 

961116 1670187 1 521213 4 152S16 c„fJ4"1T' JS29638 6 818948,6 1419659,0 1293 0311 
I PV 846 716 1 258 157 151200 2 256 073 PV 7 19708 6 1069 433 5 1285200 

EV 114400 412030 1370013 1 896443 EV 912400 350225 S 1 164 511, 1 

hrtn•r2 OznalnfRP KahlprleV1V .1..aupa I i.ruoo I, ...... lVc.il•m M!tldotaoa Dotace Dotace 1, etaa.1 Dotace2...-.. Dotace 3. mna 

'"'··�byaosobnf 
1. '-.L c.v u u u u u,i, uu u.u uu uu 

C1 PV 
C2 EV 

o o "" 0,0 OD o.o o.o 
o o 0% 00 o.o 00 00 

náklady l. 
r:i. DV n n n n NIL nn nn nn nn C3 Pv' ol ol o o 0% 0,0 o.o o� 00 

3.
Materl41 -exJrerlmentálni Wvol Režijní nákladv Ostatnf režie· priJmy,l�um 4.
Ostatní rdie • e,cperlmentilnf VÝVO. 

Oaňoveodptsy 5. Odpisy· prOm„siowy Ý,Ý,,kum 
:�_pI�_Y_: �periment.ilní '1'WIH 

C4 

es 

C6 

r::, 

O! 
es 

C10 

'I 

EV 
\raVteD.tfTI 

......, m«l/la OIQCe JI 
..... ..-! 

Pň!krafenf 7� 
Piekro&nr� 

C@llr:ové ZV žada_tel 
Dotace ladatel 

Celkové ZV P artner 1 
Dotace P artner 
Piípadný doplatek 
ladatele 2_artnerov! 

EV 
PV 
EV 
PV 
EV 
PV 
EV 

� v 

l01IS"ll1.«I 
J11(1901)00 

264 38310,!,0 

01 01 o o 0% o.o 0,0 o.o o.o 
01 01 o o "" 00 0,0 00 o.o 

01 ol o o 0% DO 00 O.O o.o 
OJ OJ. o o 0% 00 00 o.o o.o 

o o 0% 0,0 0 0  00 00 
• o 0% o.o 00 o.o 00 

O( 01 o o 0% 0,0 0„0 o.o o.o 
o ol o o C@(Ul"t o.o 00 "" 00 
01 01 o o .., o.o 00 00 
•l ol o o "' 00 l1.ll 0,0 

4 6,7" 
53,3'6 

89,01% 

10,99" 




