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smlouvou reg. č . I 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavřená v souladu s§ 1746, odst. 2 občanského zákoníku č . 89/2012 Sb., v platném znění mezi 

následujícími str;rn;:imi· 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
IČO: 68378050 
Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem 
(dále jen "ÚMG") 

a 

Státní zdravotní ústav 
Se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 

IČO- ~_rp~tP:f.J?J 
Zastoupený: MUDr. Barborou Mackovou, ředitelkou 
(dále jen "SZÚ") 

Preambule 

SZÚ provozuje Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, 
v rámci které zajišťuje molekulární surveillance pro šíření viru SARS-CoV-2 včetně celogenomové 
sekvenace {11 WGS") vzorků odebraných v populaci . ÚMG je technicky a znalostně způsobilý zajistit WGS 
v požadované kvalitě, čase a standardech. Strany mají zájem na spolupráci při realizaci WGS. Vzhledem 
k výše uvedenému se Strany podpisem této smlouvy dohodly na následujícím. 

I. PŘEDMĚT A POVAHA SMLOUVY 

1. Strany se vzájemně seznámily s dostupným infrastrukturním vybavením a příslušným know-how 
Stran pro realizaci spolupráce, přičemž toto vybavení a know-how umožňuje ze strany SZÚ poskytnout 
neinfekční vzorky a data pro ÚMG a ze strany ÚMG poskytnout molekulární analýzy a WGS pro SZÚ. 

2. Cílem spolupráce je zajistit rychlé a efektivní provádění WGS virových vzorků, odebraných 
partnerskými pracovišti SZÚ. Za tímto účelem zajistí SZÚ předání neinfekčních inaktivovaných vzorků 
ÚMG, který zajistí WGS a výsledky v podobě relevantních dat vypovídajících o povaze dodaných vzorků 
předá v odpovídající kvalitě zpět SZÚ. V celém procesu budou obě strany spolupracovat a podílet se na 
přípravě a návrzích protokolů a plánů za využití a vkladu vlastních stávajících znalostí obou smluvních 
stran a jejich vybavení v souladu s platnými zákony a předpisy. Strany souhlasí s tím, že budou 
realizovat všechny potřebné kroky spolupráce řádně a otevřeně, budou se včas informovat o stavu 
dílčích úkolů, pročež pověří realizací této spolupráce kontaktní osoby, které zajistí vzájemné poskytnutí 
potřebné součinnosti, zejména budou konzultovat konkrétní procesy spolupráce, průběh a výsledky. 

3. Strany se dohodly, že budou spolupráci realizovat v režimu tzv. účinné spolupráce podle Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), kdy se obě strany podílí na definování 
vědeckovýzkumných postupů a využití výsledků např. jejich publikací a kdy společně sdílí náklady, 
výzkumné cíle, výsledky a společně nesou všechna rizika. 

4. Strany se dohodly, že ze strany SZÚ se vkladem do této spolupráce stane dodávka spotřebního 
materiálu v podobě konkrétního setu kitů pořízených na náklady SZÚ a určených pro využití specificky 
při realizaci WGS vzorků dodaných SZÚ na ÚMG. Ze strany ÚMG se vkladem do této spolupráce stane 
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spotřební materiál využitý při WGS na ÚMG (mimo setu kitů pořízených na náklady SZÚ), dále 
personální náklady a náklady na odpisy přístrojů, vše využito specificky při realizaci WGS vzorků 
dodaných SZÚ na ÚMG. Strany si vzájemně potvrzují, že hodnota vkladů obou stran do této spolupráce 
je shodná. :. „ ,, · 

5. Strany se dohodly; že v případě jakýchkoli vícenákladů, vzniklých kterékoliv straně nad rámec vkladu 
do realizace spolupráce podle této Smlouvy, hradí tyto vícenáklady strana, které vznikly bez nároku na 
jej ich dodatečné plné ani částečné proplacení druhou stranou. V případě, že se strany dohodnou jiným 

· způsobem, buďe' jakékoliv fakturaci kterěkoliv ze stran předcházet kalkulace takových vícenákladů, 
která bude vždy předmětem oboustranně písemně odsouhlaseného dodatku této smlouvy. 

li . PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Strany prohlašují, že jsou oprávněnými majiteli relevantního know-how, vybavení, materiálu a práv 
vztahujících se k výsledkům vlastního vývoje, které hodlají vložit do spolupráce. 

2. Strany jsou oprávněny využívat v rámci svých výzkumně vývojových aktivit všechny nové zkušenosti, 
znalosti a technické dovednosti vzniklé v rámci realizace spolupráce a to bez jakéhokoli omezení a bez 
jakýchkoliv nároků, dopadů a omezení na stávající zkušenosti, znalosti a technické dovednosti, se 
kterými do spolupráce vstupují. 

3. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, které získaly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a které byly za důvěrné označeny . Strany se zavazují zachovávat 
mlčenlivost i po ukončení platnosti této smlouvy s výjimkou publikačních výstupů, na jejichž vzniku se 
Strany dohodnou. 

4. Strany se zavazuj í neposkytnout třetím stranám výsledky výzkumu druhé smluvní strany, pokud tato 
neposkytne písemný souhlas, licenci či nejde o výsledky výzkumu jedné smluvní strany plně objednané, 
definované a hrazené druhou smluvní stranou a o výsledky, na jejichž vzniku se druhá smluvní strana 
nijak účinně nepodílela. 

5. Nové znalosti, vzniklé v rámci spolupráce, tj. znalosti, které nyní nejsou v majetku žádné ze smluvních 
stran a které by bez této spolupráce nevznikly a / nebo znalosti s potenciálem publikace / praktické 
aplikace/ komercializace, mohou být předmětem publikace či průmyslově právní ochrany (užitný vzor, 
patent apod.) případně jiného autorského výstupu. Strany se dohodly, že předmětný výstup či případná 
přihláška k průmyslové právní ochraně bude předmětem jejich podílového spoluvlastnictví 
/spoluautorství s tím, že vlastnické podíly budou mezi smluvní strany rozděleny v poměru podle 
tvůrčího podílu původců a autorů nových znalostí. Strany se zavazují hradit případné náklady související 
se zajištěním ochrany technického řešení ve spolupráci a podle velikosti podílů na předmětném řešení, 
přičemž k určení podílů dojde před podáním přihlášky k průmyslově právní ochraně. 

6. Účelem této smlouvy je obecná definice spolupráce a využívání výsledků. Tato smlouva stanoví 
nejvýznamnější práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah 
vzájemných práv a povinností ze smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

7. Strany uznávají oboustranný zájem na užití a publikování informace týkající se výsledků spolupráce 
ve vědeckém časopise nebo jinou odbornou publikací ať už ústní nebo písemnou formou. Každá taková 
publikace příjemce vyžaduje souhlas obou stran, který bude udělen na základě poskytnutého textu 
vztahujícího se k výsledkům výzkumu a nebude bezdůvodně odepřen. Konkrétní publikace budou 
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publikující stranou předloženy druhé straně v písemné formě a druhá strana poskytne rozhodnutí k 
charakteru výsledků pro publikování do 10 pracovních dnů od obdržení textu. V případě 

oboustranného zájmu o publikování výstupu výzkumu dojde v této věci k dohodě a to vstřícným a 
přátelským způsobem. 

8. Strany souhlasí s tím, že ÚMG nemá povinnost biologický materiál skladovat po dobu delší, než uzná 
za nutnou pro splnění cílů spolupráce a může biologický materiál využít pro vědeckovýzkumné účely. 

Ill. ŘEŠENÍ SPORŮ, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku . Ve vztazích mezi smluvními stranami v těch otázkách, které nejsou touto 
smlouvou upraveny, nebo jsou upraveny neúplně, se použijí platné právní předpisy české republiky. 

2. Všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují nejprve řešit 
smírnou cestou a _dohodou. Nepodaří-li se smluvním stranám spor vyřešit uvedeným způsobem, 
uplatní se další ustanovení tohoto článku. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré změny, 
dodatky a doplňky této smlouvy, včetně případné dohody o zrušení této smlouvy, musí mít písemnou 
formu a budou postupně číslovány. 

4. Smluvní strany pověřují jako kontaktní osoby pro provádění této smlouvy a dodatků: 

a) za SZÚ 

b) za ÚMG: 

S. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce smluvních stran. Tato 
smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
písemným oznámením druhé straně, čímž nedochází ke zneplatnění práv a povinností vzniklých 
prováděním smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

/ - 7 -05- 2021 

Za ÚMG 
ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY 

za SZÚ 

AV ČR. v.v.i. 
Vídeňskó 1083, 142 20 Praha 4 

(53) 
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 
A, Šrobárova 48 

'iszo 100 42 Praha 10 

10 76010330, tel.: •4~0~67082295 
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