
KONSORCIÁLNÍ SMLOUVA 

K VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE 

E-RIHS.CZ



Smluvní strany 

a 

a 

a 

a 

a 

1. Ústav teoretické a aplikované mechaniky A V ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00
Praha 9
IČO: 68378297
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
(dále jen „ÚTAM")

ředitelem

2. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec-Řež č.p. 130,250 68 Řež
IČO: 61389005
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
(dále jen „ÚJF")

ředitelem

3. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
( dále jen „ARÚP")

ředitelem

4. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
IČO: 68081758
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
( dále jen „ARÚB")

ředitelem

5. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec
Řež
IČO: 61388980
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky: xpbncig
(dále jen „ÚACH")

ředitelem

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 
Praha 6- Dejvice (dále jen „ČVUT") 
IČO: 68407700 
Identifikátor datové schránky: 
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a 

a 

6. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1, 115 19

a 

zastoupená: . děkanem
bankovní spojení:
Číslo účtu:
( dále jen „F JFI")

7. Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, Praha 6- Dejvice, 166 29
zastoupená:
bankovní spojení:
Číslo účtu:
( dále jen „FSv")
(FJFI a FSv dále společně také jen „Součásti")

8. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 -
Dejvice
IČO: 60461373
zastoupená: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
(dále jen „VŠCHT")

rektorem

Fakulta chemické technologie (dále jen „FCHT" nebo také „Součást")

9. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen
,,MENDELU")
Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3, 613 00 Brno
IČO: 62156489
zastoupená: 
bankovní spojení:

Číslo účtu:
Identifikátor datové schránky:
(dále jen „LDF" nebo také „Součást")

děkanem

(ÚTAM, ÚJF, ARÚP, ARÚB, ÚACH, ČVUT, VŠCHT, MENDELU společně též „Smluvní 
strany") 

uzavřely ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto 

KONSORCIÁLNÍ SMLOUVU O INFRASTRUKTUŘE 
(dále jen „Smlouva") 

Preambule 

Smluvní strany tímto uzavírají Smlouvu, která reguluje jejich spolupráci v rámci ustavení a provozu 

výzkumné infrastruktury E-RIHS.CZ. Touto Smlouvou definovaná výzkumná infrastruktura má za cíl 
poskytovat unikátní vědeckovýzkumné služby a analýzy v oblasti ochrany kulturního dědictví v širokém 

společenském rozsahu. Tato výzkumná infrastruktura je ustavena z výzkumných institucí a vysokých 

škol, případně z institucí, jejichž vybavení, znalosti a lidský potenciál umožňuje vědeckou činnost 
směřovat do podpory a trvale udržitelné ochrany kulturního dědictví a památek. 
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Smluvní strany touto Smlouvou deklarují vůli spolupracovat na provozu a dalším rozvoji výzkumné 
infrastruktury a zajistit její integraci do všech relevantních mezinárodních konsorcií a dalších forem 
spolupráce. 

Smluvní strany současně touto Smlouvou deklarují svou vůli spolupracovat při získávání finančních 
prostředků pro provoz výzkumné infrastruktury, a to jak s využitím národních, tak i zahraničních 
veřejných i komerčních zdrojů. 

Smluvní strany do konsorcia přináší rozsáhlé znalosti a zkušenosti z provozu velkých národních i 
mezinárodních infrastruktur, z řešení národních i mezinárodních konsorciálních projektů a 
předpokládají, že si tyto budou dále rozvíjet v rámci výzkumné infrastruktury dle této Smlouvy. 

Článek 1 
Předmět a účel Smlouvy, definice pojmů 

1.1 Předmětem a účelem této Smlouvy je vytvoření rámce partnerství a vzájemné spolupráce 
Smluvních stran (popř. prostřednictvím Součástí definovaných níže) za účelem provozování a 
společného vystupování jako konsorcium či infrastruktura E-RIHS.CZ včetně rámcových 
podmínek realizace Společných projektů (definovaných níže). 

1.2 Definice pojmů používaných v této Smlouvě: 

1.2.1 Smluvními stranami se rozumí ÚTAM, ÚJF, ARÚP, ARÚB, ÚACH, ČVUT, VŠCHT, 
a MENDELU tedy právnické osoby, které jsou nositeli práv a povinností této Smlouvy a 
osobami, které jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a právně jednat; 

1.2.2 Součástí se rozumí technologická, administrativní a případná vědecko-výzkumná část 
Smluvní strany (za předpokladu, že pouze část Smluvní strany spravuje infrastrukturu 
Smluvní strany, na kterou se vztahuje tato Smlouva) provozující výzkumné zařízení 
nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a 
technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též 
dalšími výzkumnými organizacemi, tedy definované svým účelem jako infrastruktura, 
přičemž tato část bude fakticky vykonávat práva a povinnosti Smluvní strany z této 
Smlouvy vyplývající. Součástmi Smluvní strany ČVUT jsou její fakulty FJFI a FSv, 
Součástí Smluvní strany VŠCHT je její fakulta FCHT a Součástí MENDELU je její 
fakulta LDF; 

1.2.3 Konsorciem se rozumí uskupení bez právní subjektivity, které vystupuje navenek, má 
organizační strukturu a touto Smlouvou ustavené orgány; 

1.2.4 Infrastrukturou se rozumí technologické, administrativní a případné vědecko
výzkumné složky Smluvních stran či Součástí, které jsou definovány svou činností 
v rámci plnění úkolů konsorcia či Společného projektu; 

1.2.5 Částí infrastruktury se rozumí administrativní, vědecko-výzkumná a/nebo 
technologická část infrastruktury v rozsahu provozovaném jednotlivou Smluvní stranou 
či její Součástí, jednotlivé Části infrastruktury jsou vůči sobě navzájem komplementární 
a tvoří vzájemně provázaný celek, tedy infrastrukturu; 

1.2.6 Radou konsorcia se rozumí nejvyšší orgán a vrcholný řídicí orgán konsorcia (čl. 3 .2.1 
Smlouvy); 

1.2.7 Předsedou Rady konsorcia se rozumí člen Rady konsorcia, který zajišťuje ve Smlouvě 
stanovené povinnosti ve prospěch konsorcia (čl. 3.2.2 Smlouvy); 
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1.2.8 Scientific Advisory Board je poradní expertní orgán složený z externích odborníků, 
který bude oprávněn se vyjadřovat v oblasti plánování strategického rozvoje 
infrastruktury v celospolečenském a celoevropském kontextu (čl. 3.2.3 Smlouvy); 

1.2.9 Pracovníkem se rozumí zaměstnanec Smluvní strany konající práci pro Smluvní stranu 
na základě pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, dále 
též osoba konající v souvislosti s konsorciem jakoukoli činnost pro některou ze 
Smluvních stran na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, studenti 
Smluvní strany nebo jakékoli osoby jednající v souvislosti s konsorciem z pověření 
Smluvní strany. Pro účely čl. 9 této Smlouvy Smluvní strany zajistí převod majetkových 
práv na sebe od osob, které jsou Pracovníky, ale nejsou zaměstnanci v souladu se zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; 

1.2.10 Pracovní skupinou se rozumí příslušná skupina Pracovníků pověřených plněním úkolů 
pro konsorcium a určená Radou konsorcia dle čl. 3.2.1 této Smlouvy; 

1.2.11 Společným projektem se rozumí takový projekt, kterého se účastní Smluvní strany a 
vykonávají z něj vyplývající povinnosti, přičemž Smluvní strany předpokládají, že se 
primárně bude jednat o projekty s finanční podporou poskytovatelů dotací; 
Připravovaným společným projektem se pak rozumí takový Společný projekt, který se 
nachází ve stadiu přípravy (podání žádosti); 

1.2.12 Důvěrnou informací jsou veškeré informace týkající se spolupráce Smluvních stran, 
pokud podléhají ochraně před zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě na základě (i) 
právního předpisu, (ii) výslovného písemného prohlášení Smluvní strany poskytující tyto 
informace nebo (iii) vnitřního předpisu konsorcia či písemného rozhodnutí vydaného 
Radou konsorcia. Může se jednat např. o výkresy, zkušenosti, podklady, dokumentace, 
obchodní tajemství, informace konkrétní či obecné povahy o Připravovaném společném 
projektu a/nebo Společném projektu a jeho výsledcích, výsledky výzkumu a vývoje. 

Článek2 
Představení Smluvních stran, resp. Součástí a jejich přínosu pro infrastrukturu 

2.1 ÚTAM je ústavem Akademie věd České republiky, který se zabývá teoretickým a 
experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze s převažujícím zaměřením na stavební 
konstrukce. Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení 
stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických 
budov a sídel. ÚTAM byl podporován Evropskou komisí jako Centrum Excelence 
prostřednictvím projektu Advanced Research Centre for Cultural Heritage Interdisciplinary 
Projects (ARCCHIP), zaměřeného na interdisciplinární výzkum problémů kulturního dědictví. Je 
členem International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials. V rámci 
zaměření svých aktivit rozvíjí mezinárodní spolupráci, účastní se vytváření mezinárodních 
konsorcií a sítí jako spolupracující partner univerzit a dalších výzkumných institucí. 

2.2 ÚJF provádí vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných oborech a využívá jaderně 
fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu, a to zejména 
v biologii, ekologii, lékařství, radiofarmacii, materiálovém výzkumu a v oblasti kulturního 
dědictví. ÚJF provozuje výzkumnou infrastrukturu CANAM (Center of Accelerators and Nuclear 
Analytical Methods), která poskytuje řadu experimentálních metod domácím i zahraničním 
uživatelům z akademické i podnikatelské sféry. ÚJF také zaštiťuje mezinárodní spolupráci České 
republiky v oblasti jaderných výzkumů, například účast ve velkých mezinárodních projektech 
(ESS (European Spallation Source - Švédsko), FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research 
- Německo)) a institucích (Spojený ústav jaderných výzkumů, Rusko). V rámci své činnosti ÚJF
rozvíjí domácí a mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu
s partnerskými institucemi.
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2.3 ARÚP je ústavem Akademie věd České republiky, jehož hlavní činností je vědecký výzkum v 
oblasti archeologického terénního výzkumu, technické, laboratorní, restaurátorské a vědecké 
zpracování a interpretace získaných souborů pramenů a informací, rozvoj archeologické teorie, 
metody, metodiky a informatiky. Provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje vědecké 
posudky, stanoviska a doporučení. Je členem řady mezinárodních výborů a komisí kulturně 
historického zaměření, např. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), 
European Archaeological Council (EAC), International Research Center for the Ancient Roads 
(C.I.V.I.A.), North European Symposium for Archaeological Textiles (NESAT), Computer 
Applications in Archaeology (CAA) atd., podobně jako národních výborů a komisí, např. 
Archeologická komise Ministerstva kultury ČR aj. 

2.4 ARÚB se orientuje na základní výzkum v oblasti dějin Moravy a Slezska v kontextu vývoje 
středního Podunají, a to především na základě archeologických pramenů. Prostřednictvím 
interdisciplinárního mezinárodně ukotveného výzkumu se zabývá vybranými otázkami 
historického vývoje se zvláštním zaměřením na starší dobu kamennou, dobu římskou a stěhování 
národu,jakož i raný středověk (stěžejní lokality Dolní Věstonice, Mušov, Mikulčice). Aktivně se 
podílí na muzejní a jiné profesionální prezentaci výsledků výzkumu. Jako organizace určená a 
oprávněná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči shromažďuje prostřednictvím 
systému vědeckých informací data o veškerých archeologických nalezištích a akcích, provádí 
expertní a poradenskou činnost v oblasti poznání a ochrany archeologického kulturního dědictví 
a koordinuje archeologické aktivity na území Moravy a Slezska. 

2.5 ÚACH se ve své výzkumné činnosti zaměřuje na různé aspekty anorganické chemie, která se 
dynamicky vyvíjí a její vliv přerůstá i do jiných oblastí přírodních, materiálových, a 
environmentálních věd, ale také věd společenských a humanitních, kam patří i péče o hmotné 
kulturní dědictví. Právě pro potřeby systematického vědeckého studia historických výtvarných 
materiálů a děl zřídil ÚACH již v roce 2004 společnou laboratoř ALMA s Akademií výtvarných 
umění v Praze. Metodický výzkum pro potřeby restaurátorské a umělecko-historické praxe 
zahrnuje zejména neinvazivní a nedestruktivní analýzu barev s využitím špičkové instrumentální 
techniky a studium chemických procesů jejich degradace. ÚACH dlouhodobě zasedá v komisi 
Crystallography in Art and Cultural Heritage (CrysAC) v rámci Mezinárodní krystalografické 
unie (IUCr). 

2.6 FJFI je jednou z fakult ČVUT, která se ve své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na základní 
i aplikovaný výzkum v matematice, fyzice, chemii a informatice. Prostřednictvím aplikovaného 
výzkumu se odborné zaměření fakulty rozšiřuje do dalších přírodovědných směrů a moderní 
metody měření radionuklidů a ionizujícího záření nacházejí uplatnění při průzkumu předmětů 
hmotného kulturního dědictví. Tento interdisciplinární výzkum vychází na FJFI z vývoje nového 
přístrojového vybavení a inovativních metod přípravy vzorků, měření a analýz dat. Do výzkumné 
infrastruktury jsou zahrnuty především radiochemické a rentgenové laboratoře, které se 
problematice studia památek dlouhodobě věnují a byly kvalitně vybaveny při řešení projektů 
excelentního výzkumu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V oblasti využití 
ionizujícího záření rozvijí mezinárodní spolupráci především v rámci IRPS (International 
Radiation Physics Society), EURADOS (European Radiation Dosimetry Group) nebo CHERNE 
(Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering). 

2.7 FSv je jednou z osmi fakult ČVUT a je pevným základem univerzity od jejího založení v roce 
1707. Společným rysem klíčových směrů vědeckovýzkumné činnosti fakulty je orientace na 
výzkum materiálů, konstrukcí a technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci 
životního cyklu, při uplatňování komplexního pohledu zahrnujícího širší aspekty interakce 
stavebních konstrukcí s prostředím. V posledních letech se řada pracovníků a studentů fakulty 
aktivně zapojila do koordinace a řešení výzkumných grantových projektů a poskytování 
expertních služeb se zaměřením na problematiku zachování architektonického dědictví, a to jak 
na národní, tak i mezinárodní úrovni. Významná je i pedagogická činnost v této oblasti-fakulta 
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nabízí jeden mezinárodní magisterský studijní obor a dva programy doktorského studia se 
specializací na analýzu a ochranu památek. FSv je členem: ECTP - The European Construction 
Technology Platform, České společnosti pro mechaniku, ELGIP - The European Large Geo
engineering Institutes Platform, EUCEET Association - The European Civil Engineering 
Education and Training Association, FIB - The lnternational Federation for Structural Concrete, 
IABSE - The International Association for Bridge and Structural Engineering, IAHR - The 
lnternational Association for Hydro-Environment Engineering and Research, IW A - The 
International Water Association, RILEM - The International Union of Laboratories and Experts 
in Construction Materials, Systems and Structures (Réunion Internationale des Laboratoires et 
Experts des Matériaux, systemes de construction et ouvrages), WTA CZ - Vědeckotechnické 
společnosti pro sanace staveb a péči o památky, IGD-TP CMET - Implementing Geological 
Disposal of Radioactive Waste Technology Platform CMET (Competence Maintenance, 
Education and Training). 

2.8 FCHT je jednou ze čtyř fakult VŠCHT Praha, která je veřejnou vysokou školou. Prostřednictvím 
této fakulty jsou zajišťovány bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na 
výuku konzervátorů-restaurátorů a chemických technologů pro oblast péče o objekty kulturního 
dědictví. Výuku těchto studijních programů zajišťují Ústav chemické technologie restaurování 
památek, Ústav kovů a korozního inženýrství a Ústav skla a keramiky. Současně se tato pracoviště 
zabývají identifikací materiálů památkových objektů, zkoumáním příčin a mechanizmů jejich 
poškození, studiem nových metod vhodných pro průzkum a konzervování či restaurování 
památek, vývojem a zkoušením nových materiálů pro jejich konzervaci a ověřováním vlivu těchto 
zásahů na původní objekty. FCHT je členem řady profesních sdružení (např. Asociace muzeí a 
galerií ČR, České archivní společnosti, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, 
Silikátového svazu, Asociace korozních inženýrů atd.). 

2.9 LDF patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v 
oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a 
využití dřeva a nábytkářství v České republice. V oblasti výzkumu kulturního dědictví se fakulta 
zabývá zejména výzkumem materiálových vlastností dřeva pomocí destruktivního a 
nedestruktivního testování, degradací, modifikací a konzervací dřeva a kompozitních materiálů 
na bázi dřeva. Dále pak především dendrochronologickým datováním archeologického a 
historického dřeva, xylémovou anatomií, chemickými analýzami dřeva a numerickými multi
fyzikálními simulacemi dřeva a materiálů nebo konstrukcí na bázi dřeva. 

Článek3 
Struktura orgánů a řízení konsorcia, koncentrace aktivit v rámci infrastruktury 

3.1 Na základě této smlouvy nedochází ke vzniku nového subjektu ve smyslu právním, tj. nevzniká 
nová právnická osoba, ani se nejedná o společnost ve smyslu§ 2716 a násl. občanského zákoníku. 
Není-li dále stanoveno jinak, každá ze Smluvních stran je oprávněna v rámci konsorcia právně 
jednat v záležitostech, jež se týkají jednající Smluvní strany. Dále specificky platí, že každá ze 
Srn luvních stran je oprávněna v rámci konsorcia uzavírat smlouvy a právně jednat v záležitostech, 
jež se týkají Pracovníků dané Smluvní strany. Dále je každá ze Smluvních stran oprávněna 
v rámci konsorcia jednat v záležitostech,jež se týkají věcí, k nimž svědčí jednající Smluvní straně 
vlastnické nebo jiné majetkové právo, či jež se týkají předmětů duševního vlastnictví, to vše však 
v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

3.2 S ohledem na složitost, náročnost a vysokou odpovědnost za výsledky infrastruktury se Smluvní 
strany dohodly na zřízení těchto společných orgánů konsorcia: 

Rada konsorcia - jakožto nejvyšší orgán a vrcholný řídicí orgán konsorcia; 
Předseda Rady konsorcia - jakožto představitel vrcholného řídicího orgánu konsorcia 
ve vztahu k třetím osobám a koordinátor řízení vnitřních záležitostí konsorcia; 
Scientific Advisory Board - jakožto expertní poradní orgán Rady konsorcia; 
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3.2.1 Rada konsorcia je nejvyšším kolektivním orgánem konsorcia s konečnou rozhodovací 
pravomocí. Je tvořena 9 členy, kdy každá Součást a každá Smluvní strana, která nemá 
v konsorciu žádnou Součást, má v Radě konsorcia právě 1 člena. Členem Rady konsorcia 
za Smluvní stranu, resp. Součást je Pracovník výslovně pověřený výkonem funkce člena 
Rady konsorcia osobou, která stojí v čele této Smluvní strany, případně její Součásti. 
Není-li žádný takový Pracovník za danou Smluvní stranu, resp. její Součást určen, 
vykonává funkci člena Rady konsorcia přímo osoba, která stojí v čele dané Smluvní 
strany (např. ředitel veřejné výzkumné instituce), která nemá Součásti, nebo která stojí 
v čele Součásti (např. děkan fakulty). Člen Rady konsorcia je odpovědný za plnění 
povinností své Smluvní strany, resp. Součásti z této Smlouvy vyplývajících, včetně 
zajištění provozního řízení a operativní komunikace, ať už vůči své Smluvní straně, resp. 
Součásti nebo směrem ke konsorciu. 
Není-li dále stanoveno výslovně jinak, Rada konsorcia rozhoduje jednomyslně, přičemž 
je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové. 
Do pravomoci Rady konsorcia patří: 
a) schvalování vnitřních předpisů konsorcia, které však nemohou být v rozporu

s vnitřními předpisy Smluvních stran a/nebo Součástí, touto Smlouvou a obecně
závaznými právními předpisy;

b) rozhodování ve věci odborných panelů ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy včetně jejich
ustanovování dle potřeby konsorcia; případně schválení vnitřního předpisu
konsorcia upravujícího ustanovování a podrobnosti fungování odborných panelů;

c) rozhodování o odtajnění Důvěrných informací dle článku I O této Smlouvy a o
rozsahu jejich odtajnění a způsobu jejich užití; případně schválení vnitřního
předpisu konsorcia o pravidlech odtajňování Důvěrných informací;

d) schvalování plánu činnosti konsorcia, včetně plánů jednotlivých Smluvních stran
nebo Součástí. Plán činnosti zahrnuje především plán provozních, výzkumných a
jiných činností a rozpočet konsorcia pro dané období. Není-li plán činnosti
konsorcia schválen před začátkem období, na nějž je schvalován, budou Smluvní
strany postupovat pro další plánovací období, na nějž se plán činnosti schvaluje,
dle posledně schváleného plánu, a to až do okamžiku schválení plánu nového;

e) schvalování zprávy o činnosti infrastruktury a/nebo konsorcia, včetně zpráv o
činnosti Smluvní strany či její Součásti, která zahrnuje především zprávu o
výzkumné činnosti Smluvní strany či její Součásti a zprávu o hospodaření Smluvní
strany či její Součásti;

t) schvalování podání Společného projektu nebo žádostí o změnu Společného
projektu vyžadující předchozí písemný souhlas poskytovatele či vydání dodatku,
ve smyslu rozsahu Společného projektu či plnění Společného projektu tou kterou
Smluvní stranou této Smlouvy - k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech
členů Rady konsorcia, kteří jsou představiteli Smluvních stran nebo jejich Součástí
účastnících se Společného projektu;

g) vykonávání dozoru nad činností Předsedy rady konsorcia;
h) ve spolupráci s Předsedou Rady konsorcia a na základě hodnocení a zpětné vazby

od Scientific Advisory Board, monitorování a hodnocení činností jednotlivých
Smluvních stran, resp. Součástí v rámci konsorcia, včetně posouzení významu
těchto činností z hlediska cílů konsorcia, vědecké excelence a očekávané / skutečné
poptávky z řad výzkumné komunity, a vydávání příslušných doporučení a podnětů
ke zlepšení, vykonávání dozoru nad Společnými projekty, včetně kontroly plnění
monitorovacích indikátorů, přičemž osoby pověřené vedením Společných projektů
jsou odpovědné Radě konsorcia;

i) zřizování a rušení dalších poradních orgánů konsorcia Uiných než Scientific
Advisory Board) dle potřeby konsorcia;

j) schvalování statutu/jednacího řádu Rady konsorcia, Scientific Advisory Board či
dalších poradních orgánů, které budou upřesňovat působnost a způsob jednání
těchto orgánů, nebudou však způsobilé ukládat zvláštní práva a povinnosti
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Smluvním stranám této Smlouvy nad rámec povinností zakotvených výslovně 
touto Smlouvou; 

k) zřizování, přeměny a rušení Pracovních skupin z řad Pracovníků dle potřeby
konsorcia - k přijetí rozhodnutí postačí souhlas těch členů Rady konsorcia, kteří
jsou představiteli Smluvních stran či jejich Součástí, jejichž Pracovníci se dané
Pracovní skupiny účastní nebo mají účastnit;

1) předkládání jednou ročně souhrnné zprávy o své činnosti každému členovi Rady
konsorcia coby představiteli Smluvní strany nebo její Součásti.

3.2.2 Předseda Rady konsorcia vystupuje jako představitel vrcholného řídicího orgánu 
konsorcia ve vztahu k třetím osobám a koordinuje řízení vnitřních záležitostí konsorcia. 
Předseda Rady konsorcia v rámci této své činnosti zejména svolává a řídí setkání Rady 
konsorcia a zajišťuje komunikaci se Scientific Advisory Board. Předsedou Rady 
konsorcia je člen Rady konsorcia za tu Smluvní stranu, resp. Součást, která je zpravidla 
příjemcem/hlavním řešitelem výslovně uvedeným v článku 5.1 této Smlouvy. Tato 
Smluvní strana, resp. Součást zajistí pro Předsedu Rady konsorcia po institucionální 
stránce administrativní a operativní koordinaci činností v rámci konsorcia. Výkon 
činnosti Předsedy Rady konsorcia podléhá dozoru Rady konsorcia. Předseda Rady 
konsorcia má povinnost přiměřeně informovat Radu konsorcia o své činnosti a má právo 
požadovat od kteréhokoliv člena Rady konsorcia informace ve vztahu k plnění této 
Smlouvy týkající se Smluvní strany, resp. Součásti daného člena, jsou-li nezbytné pro 
řízení a kontrolu plnění společných úkolů a dosahování stanovených cílů konsorcia. 

3.2.3 Scientific Advisory Board je zřízen jako poradní orgán Rady konsorcia za účelem 
strategického plánování, odborné realizace, monitorování a hodnocení provozní, 
výzkumné a obdobné činnosti konsorcia. Scientific Advisory Board je poradním 
expertním orgánem složeným z externích odborníků, působících mimo Smluvní strany na 
mezinárodní úrovni, který bude oprávněn se vyjadřovat v oblasti plánování strategického 
rozvoje infrastruktury v celospolečenském a celoevropském kontextu. Scientific 
Advisory Board sehrává významnou roli při formulování provozních a výzkumných cílů 
infrastruktury i při následné kontrole plnění těchto cílů. V rámci svého poslání, jakožto 
nezávislého mezinárodního poradního orgánu, bude Scientific Advisory Board provádět 
též hodnocení vědecké excelence instituce, která je Smluvní stranou, resp. Součástí, a 
činností jí provozovaných, přičemž se bude řídit současnými akademickými osvědčenými 
postupy pro vědecké recenze v souladu se zásadami dobré praxe. Členy Scientific 
Advisory Board jmenuje Rada konsorcia na návrh jednotlivých členů Rady konsorcia. 
Scientific Advisory Board je tvořen celkem devíti členy, přičemž každá Smluvní strana, 
které nemá Součást, a každá Součást obsazuje jednoho člena Scientific Advisory Board. 
Odbornost jednotlivých členů Scientific Advisory Board zpravidla vyváženě pokrývá 
věcné zaměření jednotlivých Smluvních stran či jejich Součástí. 

3.3 Odborné panely jsou ustanovovány z řad domácích nebo zahraničních odborníků s patřičnou 
expertízou ve vztahu k náplni návrhu (žádosti) předkládaného uživatelem (žadatelem o přístup 
k infrastruktuře) a jejich úkolem je posoudit vhodnost, realizovatelnost a vědecký dopad 
takového návrhu a poskytnout Radě konsorcia své připomínky, výhrady či doporučení, zejména 
z hlediska uvedených kritérií a toho, zda má být daný návrh postoupen k realizaci jednotlivým 
Smluvním stranám nebo jejich Součástem, zejména za účelem využití podpory v rámci 
Společného projektu na podporu aktivit v uživatelském režimu na bázi otevřeného přístupu 

(tzv. "open access"). Podrobnosti fungování odborných panelů včetně jmenování jejich členů a 
kritérií pro posuzování a schvalování návrhů upraví vnitřní předpis konsorcia. Vnitřní předpis 
konsorcia upraví také postup při posuzování daného návrhu před jeho schválením (udělením 
přístupu uživateli) z hlediska jeho proveditelnosti v možnostech příslušné Smluvní strany, resp. 
Součásti, které má být daný návrh postoupen k realizaci, a to jak po stránce technické, tak po 
stránce finanční (tzn. např. s ohledem na kapacity laboratoře a rozpočet instituce). Vnitřní předpis 
konsorcia rovněž upraví kritéria pro přidělování měřícího času v rámci infrastruktury. 
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3.4 Běžná agenda dle této Smlouvy, vztahující se k Částem infrastruktury, včetně provozního řízení 
a řízení lidských zdrojů, je administrována prostřednictvím jednotlivých Smluvních stran a jejich 
Součástí v mezích kompetencí, které jim náleží dle platné legislativy a vnitřních předpisů 
příslušné Smluvní strany. 

Článek 4 
Míra spolupráce mezi Smluvními stranami či jejich Součástmi, rozdělení úkolů v rámci 

infrastruktury a realizace společných úkolů 

4.1 Smluvní strany se zavazují, že se v mezích svých možností s vynaložením náležité odborné péče 
budou podílet na realizaci společných úkolů a dosažení cílů stanovených touto Smlouvou a 
vyplývajících z přijatých rozhodnutí Rady konsorcia a ze Společných projektů. 

4.2 Míra spolupráce mezi Smluvními stranami a jejich Součástmi na základě této Smlouvy 
vychází především, nikoli však pouze, z následujícího: 

4.2.1 ze společného zajištění služeb infrastruktury pro výzkumnou komunitu České republiky; 

4.2.2 ze zajištění účasti České republiky v mezinárodních infrastrukturách, iniciativách a 
jiných organizacích v oblasti působnosti Součástí; 

4.2.3 z prospěšnosti spolupráce na řešení Společných projektů; 

4.2.4 z budoucích rozhodnutí Rady konsorcia na identifikaci, definování a řešení nových 
Společných projektů a jiných společných úkolů; 

4.2.5 z potřeby koordinace při řešení finančních a administrativních stránek Společných 
projektů; 

4.2.6 z vyvíjení společných činností v oblasti managementu a PR (public relations), jakož i při 
správě věcné a technické stránky infrastruktury; 

4.2.7 ze společného (synchronizovaného) vystupování Smluvních stran či jejich Součástí 
navenek při jednáních uskutečňovaných jednotlivými Smluvními stranami či jejich 
Součástmi za konsorcium při uplatňování a realizaci výstupů v souvislosti se Společným 
projektem nebo Společnými projekty; 

4.2.8 ze synchronizace jednání v oblasti spolupráce se třetími osobami; 

4.2.9 ze synchronizace případné vědecko-výzkumné činnosti realizované infrastrukturou a ze 
vzájemného doplňování znalostí, zkušeností, personálního zázemí, know-how a 
duševního vlastnictví; 

4.2.10 z realizace dalších společných výzkumných projektů. 

4.3 Realizace společných úkolů spočívá především v unikátním spojení know-how, zkušeností, 
vědomostního a vědního zázemí Smluvních stran a jejich Pracovníků či jiných odborníků 
získaných či vyškolených Smluvními stranami či jejich Součástmi, jakož i v existujícím 
především technologickém zázemí Smluvních stran a Součástí. Díky tomuto pro činnost 
konsorcia vhodnému spojení je možná realizace Společných projektů, které bez takto výjimečně 
vymezeného spojení Smluvních stran a Součástí nelze realizovat. Realizace společných úkolů či 
Společných projektů bude probíhat vzájemným si poskytováním know-how, znalostí, 
vědomostního, vědního a technického zázemí, jakož i odborníků získaných jednotlivými 
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Smluvními stranami a Součástmi, a to buďto na základě rozhodnutí přijatých Radou konsorcia 
nebo na základě činností vyplývajících ze Společných projektů. 

Článek 5 
Rámcové nastavení rolí u Společného projektu a finanční toky, práva a povinnosti Smluvních 

stran 

5.1 Pro účely Společných projektů se Smluvní strany dohodly, že žadatelem o finanční podporu 
v rámci Společného projektu či Připravovaného společného projektu a příjemcem/hlavním 
řešitelem bude zpravidla ÚTAM, zbývající Smluvní strany či jejich Součásti budou dalšími 
účastníky/partnery Společného projektu či Připravovaného společného projektu. Toto ustanovení 
nijak nebrání kterékoliv Smluvní straně či její Součásti žádat o finanční podporu v rámci jiných 
projektů samostatně, spolu s jinou Smluvní stranou či se třetí osobou, avšak takovýto projekt 
nesmí nijak omezit chod infrastruktury a narušit povinnosti a závazky jednotlivých Smluvních 
stran z této Smlouvy vyplývající ani konkurovat Společnému projektu podanému dle věty první 
tohoto odstavce. Rada konsorcia rovněž může v případě Připravovaného společného projektu 
rozhodnout o tom, že příjemcem/hlavním řešitelem Připravovaného společného projektu bude 
jiná Smluvní strana než ÚTAM. V tomto směru platí změna i pro níže uvedené práva a povinnosti 
jednotlivých Smluvních stran. Tato změna nezakládá nutnost upravit tuto Smlouvu dodatkem. 

5.2 Nedomluví-li se Smluvní strany jinak, v případě, že Připravovaný společný projekt bude úspěšný 
(a tedy bude Společným projektem), ÚT AM bude příjemcem této finanční podpory. ÚTAM 
zároveň bude odpovědný za plnění povinností, které pro něj budou ze Společného projektu 
vyplývat (bude tedy zajišťovat administraci a finanční toky Společného projektu a zajišťovat 
koordinaci činností Smluvních stran tak, aby byly plněny cíle Společného projektu), přičemž 
ostatní Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti, které ze Společného projektu pro ně budou 
vyplývat jakožto pro další účastníky tohoto Společného projektu. 

5.3 Smluvní strany pro podrobnou specifikaci práv a povinností vyplývajících ze Společného 
projektu neupravených touto Smlouvou budou ke každému takovému Společnému projektu 
uzavírat samostatné smlouvy, ve kterých budou přesně specifikována tato práva a povinnosti. 
Tato úprava bude mít ve vztazích týkajících se daného Společného projektu přednost před touto 
Smlouvou, ledaže by byla v rozporu s právními předpisy či pravidly stanovenými poskytovatelem 
podpory pro daný Společný projekt. 

5.4 Smluvní strany se zavazují nakládat s peněžními prostředky získanými z podpory poskytovatele 
na řešení Společného projektu správně, zejména v souladu s právními předpisy, dle pravidel a 
podmínek podpory poskytnuté pro účely Společného projektu, transparentně, hospodárně, 
efektivně a účelně. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že návrh Společného projektu bude obsahovat vždy minimálně: 

5.5.1 technický popis Společného projektu či Připravovaného společného projektu v takovém 
členění, ve kterém by bylo možné jednoznačně stanovit konkrétní oblasti řešení 
Společného projektu jednotlivým Smluvním stranám; 

5.5.2 finanční toky mezi Smluvními stranami, tedy kalkulaci nákladů společně s návrhem na 
jejich zajištění a pravidly rozdělení; 

5.5.3 ošetření a alokace případných rizik tak, aby bylo elimi11ováno (nebo minimalizováno) 
přenesení odpovědnosti nebo ručení za škodu způsobenou konkrétní Smluvní stranou na 
ostatní Smluvní strany. 
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Článek 6 
Odpovědnost Smluvních stran za porušení práv a povinností dle této Smlouvy či obecně 

závazných právních předpisů 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy může mít 
za důsledek povinnost ÚTAM (nebo jiného hlavního řešitele/příjemce) k vrácení podpory jako 
celku či její části nebo/a neuhrazení přidělené podpory či její části v případě, že se bude jednat o 
Společný projekt. Smluvní strany současně berou na vědomí, že porušení povinností z této 
Smlouvy může mít rovněž za důsledek veřejnoprávní sankce ze strany poskytovatele podpory či 
jiných orgánů České republiky či Evropské unie a může vést ke vzniku dalších škod na straně 
Smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že primární finanční a právní odpovědnost za 
Společný projekt nese vůči poskytovateli podpory ÚTAM (nebo jiný hlavní řešitel/příjemce). 
Smluvní strany však berou na vědomí, že v případě porušení této Smlouvy jsou důsledky z toho 
pro ÚTAM (nebo jiného hlavního řešitele/příjemce) vyplývající považovány za škodu nebo 
nemajetkovou újmu, přičemž ÚTAM (nebo jiný hlavní řešitel/příjemce) je oprávněn náhradu 
škody, či kompenzaci nemajetkové újmy automaticky požadovat od té ze Smluvních stran, která 
tuto újmu porušením svých povinností, definovaných v této Smlouvě či smlouvě uzavřené dle čl. 
5.3 této Smlouvy, způsobila. 

6.2 Dojde-li ke vzniku újmy v důsledku pochybení Rady konsorcia, odpovídají Smluvní strany za 
takto vzniklou újmu do výše svého podílu na realizaci Společného projektu. 

6.3 Újmou ve smyslu této Smlouvy se rozumí újma skutečně vzniklá. Újmou skutečně vzniklou se 
rozumí rovněž škoda vzniklá v důsledku povinnosti vrátit poskytnutou podporu či její část či 
v důsledku odepření poskytnutí podpory či její části poskytovatelem podpory v důsledku porušení 
povinnosti některou ze Smluvních stran včetně úroků, penále apod. 

Článek 7 
Věcná práva k movitým a nemovitým věcem nabytým za doby trvání této Smlouvy a 

v souvislosti se Společným projektem 

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že s realizací Společného projektu souvisí: 

7.1.1 užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze Smluvních stran, 

7.1.2 pořízení movitých a nemovitých věcí za účelem realizace Společného projektu, 

7.1.3 pořízení práv k předmětům duševního vlastnictví. 

7 .2 Užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze Smluvních stran 
Bude-li po dohodě Smluvních stran v souvislosti se Společným projektem nebo zajišťováním 
chodu infrastruktury užívána movitá nebo nemovitá věc ve vlastnictví některé ze Smluvních stran, 
tato ve vlastnictví Smluvní strany zůstává. Na režimu vlastnického práva,jak je uvedeno v tomto 
odstavci Smlouvy, se nic nemění ani v důsledku zhodnocení věci za doby trvání Společného 
projektu. 

7.3 Pořízení movitých a nemovitých věcí za účelem realizace Společného projektu 
Vlastnické právo ke všem movitým a nemovitým věcem pořízeným za doby trvání Společného 
projektu a v souvislosti se Společným projektem zásadně svědčí té ze Smluvních stran, jež 
předmětnou věc v rámci Společného projektu pořídila (tj. uplatnila náklady spojené s pořízením 
věci v rámci vyúčtování nebo, v případě neuplatnění nákladů na pořízení věci, právně jednala tak, 
že byla věc pořízena a takovou věc nabyla). 

7.4 Pořízení práv k předmětům duševního vlastnictví za účelem realizace Společného projektu 
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Právo ke všem předmětům duševního vlastnictví (licence) pořízeným za doby trvání Společného 
projektu a v souvislosti se Společným projektem zásadně svědčí té Smluvní straně,jež předmětné 
právo k předmětu duševního vlastnictví (licenci) v rámci Společného projektu pořídila (tj. 
uplatnila náklady spojené s pořízením práv v rámci vyúčtování nebo, v případě neuplatnění 
nákladů na pořízení věci, učinila právní jednání, kterým byla práva pořízena a tato práva nabyla). 

7.5 Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se nakládání s výše uvedeným majetkem se v případě 
Společného projektu řídí podmínkami poskytovatele podpory. Obecně však Smluvní strana nesmí 
nakládat se svým majetkem tak, aby ohrozila plnění svých povinností stanovených touto 
Smlouvou, především pak chod infrastruktury. 

7.6 Smluvní strany se zavazují, že poskytnou nemovité věci a movité věci nezbytné pro realizaci 
chodu infrastruktury a případného Společného projektu v době jeho trvání. 

Článek 8
Zajištění přístupu Smluvních stran k infrastruktuře konsorcia některou ze Smluvních stran 

Zajištění přístupu dalších subjektů k infrastruktuře 

8.1 Infrastrukturou ve smyslu tohoto článku této Smlouvy se rozumí: 
8.1.1 veškeré věci movité či nemovité užívané některou ze Smluvních stran či ponzené 

některou ze Smluvních stran za doby trvání Společného projektu a v souvislosti se 
Společným projektem, 

8.1.2 služby pro výzkum, vývoj a inovace, prováděné pro konsorcium a/nebo pro splnění 
Společného projektu, 

8.1.3 systémy pořizování a uchování dat, provozované pro konsorcium a/nebo pro splnění 
Společného projektu. 

8.2 Části infrastruktury jednotlivých Smluvních stran či jejich Součástí budou používány pro účely 
konsorcia a plnění této Smlouvy jen za podmínek sjednaných v této Smlouvě nebo na jejím 
základě. Smluvní strany či jejich Součásti mají na základě této Smlouvy bezplatný přístup 
k infrastruktuře ostatních Smluvních stran či jejich Součástí, jak je specifikována v článku 8.1 
této Smlouvy, avšak pouze v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cílů a účelu zajištění 
provozování infrastruktury či Společného projektu, to vše za předpokladu, že nedojde k přerušení, 
ohrožení, omezení či jinému negativnímu působení na provoz Části infrastruktury. K zamezení 
vlivu na provoz Části infrastruktury vyvinou Smluvní strany nezbytnou součinnost. 

8.3 Fyzický přístup na jednotlivá pracoviště Smluvní strany či Součásti, resp. k jednotlivým Částem 
infrastruktury budou mít pouze osoby, které budou schváleny Smluvní stranou či její Součástí, 
v jejíž organizační struktuře se konkrétní pracoviště nachází, resp. jež danou Část infrastruktury 
provozuje, a tento přístup budou mít pouze pro účely zajištění provozování infrastruktury a/nebo 
splnění Společného projektu. 

Článek 9
Práva k duševnímu vlastnictví vzniklému při realizaci práv a povinností dle této Smlouvy a při 

realizaci Společného projektu 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že na veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá při realizaci práv a 
povinností dle této Smlouvy bude nahlíženo jako na předměty duševníJ10 vlastnictví vytvořené 
zaměstnancem při plnění pracovního úkolu, za použití zařízení zaměstnavatele a v pracovní době, 
přičemž tvorba práv duševního vlastnictví bezprostředně souvisí s druhem vykonávané práce 
zaměstnanců té které Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že veškerá majetková práva 
k duševnímu vlastnictví vzniklému při realizaci spolupráce dle této Smlouvy nebo při realizaci 
Společného projektu či v jeho přímé souvislosti náleží té ze Smluvních stran, jejíž zaměstnanec 
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je původcem či autorem předmětu chráněného právem duševního vlastnictví. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany v konkrétním případě jinak, Smluvní strany se zavazují uplatňovat práva k 
vynálezům vůči původcům, kteří vytvoření vynálezu oznámili. Dále se Smluvní strany dohodly 
zavázat veškeré Pracovníky, kteří nejsou jejími zaměstnanci (včetně např. OSVČ či studentů) 
podílející se na realizaci Společného projektu tak, aby jejich práva k výsledkům byla identická 
nebo aby v maximální míře odrážela postavení zaměstnanců. 

9.2 Práva duševního vlastnictví budou podléhat následujícím zákonným režimům: 

9.2.1 v případě vynálezů a zlepšovacích návrhů se stává zaměstnanec původcem vynálezu či 
zlepšovacího návrhu, majitelem patentu či zlepšovacího návrhu se stává Smluvní strana, 
jež je zaměstnavatelem původce, 

9.2.2 v případě užitných vzorů se stává zaměstnanec původcem technického řešení, majitelem 
užitného vzoru se stává Smluvní strana, jež je zaměstnavatelem původce, 

9.2.3 v případě ochranných známek je vlastníkem ochranných známek Smluvní strana, jež je 
původcem či zaměstnavatelem původce označení přihlašované ochranné známky; tato 
Smluvní strana je oprávněna podat přihlášku ochranné známky, 

9.2.4 v případě průmyslových vzorů náleží práva k průmyslovým vzorům Smluvní straně, jež 
je zaměstnavatelem zaměstnance, jenž je původcem průmyslového vzoru, 

9.2.5 v případě topografie polovodičových výrobků náleží právo ochrany k topografii 
polovodičového výrobku Smluvní straně, jež je zaměstnavatelem zaměstnance, jenž je 
původcem průmyslového vzoru, 

9.2.6 v případě autorských děl či předmětu práv souvisejících s právem autorským, náleží 
osobnostní práva k dílu či předmětu práv souvisejících s právem autorským zásadně 
autorovi - zaměstnanci, majetková práva k autorskému dílu či předmětu práv 
souvisejícím s právem autorským však náleží a jsou vykonávána zásadně Smluvní 
stranou, jež je zaměstnavatelem autora. 

9.3 Je-li původce nebo autor zaměstnancem více Smluvních stran a nelze tak jednoznačně postupovat 
podle článku 9.2 Smlouvy, určí se práva k duševnímu vlastnictví následovně: 

9.3.1 v případě vynálezů a zlepšovacích návrhů se Smluvní strany, jejichž je původce 
zaměstnancem, stanou spolumajiteli, 

9.3.2 v případě užitných vzorů se Smluvní strany, jejichž je původce zaměstnancem, stanou 
spolumajiteli, 

9.3.3 v případě ochranných známek se vlastníky ochranné známky stávají Smluvní strany, které 
jsou původcem či jejich zaměstnanci jsou původci označení přihlašované ochranné 
známky; tato Smluvní strana je oprávněna podat přihlášku ochranné známky, 

9.3.4 v případě průmyslových vzorů Smluvní strany, jejichž je původce zaměstnancem, 
vykonávají práva z průmyslových vzorů společně, 

9.3.5 v případě autorských děl či předmětu práv souvisejících s právem autorským Smluvní 
strany, jejichž je autor zaměstnancem, vykonávají majetková práva k autorskému dílu či 
předmětu práv souvisejícím s právem autorským společně. 
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9.4 Smluvní strany ve výše uvedených případech vždy dohodou určí své podíly v návaznosti na 
konkrétní činnost a zapojení jednotlivých zaměstnanců jakož i k vkladům peněz a hmotného a 
nehmotného majetku využívaného pro vytvoření předmětného výsledku. Obdobně se bude 
postupovat i v případě, že původci či autory je více zaměstnanců různých Smluvních stran. Pokud 
k takové dohodě Smluvních stran nedojde, má se za to, že se dotčené Smluvní strany na vytvoření 
předmětu duševního vlastnictví podílely rovným dílem. Smluvní strany se zavazují o vkladech 
finančních prostředků a hmotného a nehmotného majetku vést společnou evidenci (například 
formou jejich vymezení v dílčí smlouvě o spolupráci). Alternativně mohou Smluvní strany své 
podíly na sebe vzájemně převést za odpovídající tržní kompenzaci. 

9.5 Veškeré náklady související se správním řízením o udělení ochrany práv duševního vlastnictví, 
jakož i se zpracováním přihlášky či návrhu na registraci a udržovací poplatky vůči Úřadu 
průmyslového vlastnictví či zahraniční či mezinárodní instituci podobného významu, nese dle 
výše svého podílu ta ze Smluvních stran,jíž bude k právu duševního vlastnictví svědčit majetkové 
právo, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto výdaje jsou způsobilé či nikoli ve smyslu této 
Smlouvy, resp. ve smyslu pravidel poskytovatele podpory pro účely Společného projektu. 

9.6 Nedomluví-li se Smluvní strany jinak, v případě veškerých příjmů získaných z transferu a využití 
technologií, jakož i jiných příjmů z práv duševního vlastnictví získaných za doby trvání této 
Smlouvy, se budou mezi Smluvní strany dělit dle jejich podílu na daném předmětu duševního 
vlastnictví. Nebude-li možné podíl stanovit, budou se dotčené Smluvní strany o tyto příjmy dělit 
rovným dílem. 

Článek 10 
Mlčenlivost 

I 0.1 Smluvní strany se zavazují zacházet důvěrně s Důvěrnými informacemi a neposkytovat Důvěrné 
informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Rady konsorcia, ani je nepoužívat 
pro jiné účely, než pro úkoly převzaté v rámci této Smlouvy. Veškeré Důvěrné informace, jež si 
Smluvní strany mezi sebou za doby trvání této Smlouvy poskytnou,jsou považovány za obchodní 
tajemství poskytovatele konkrétní Důvěrné informace, leda by se jednalo o Důvěrnou informaci, 
která je obecně známá. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na povinnost poskytovat informace 
dle platných právních předpisů. 

10.2 Smluvní strany se zavazují informovat všechny Pracovníky a jakékoli ostatní osoby, které budou 
mít s jejich svolením přístup k Důvěrným informacím o v této Smlouvě přijatých závazcích, a 
rovněž je zavázat povinností mlčenlivosti o těchto Důvěrných informacích, a to na základě 
speciální smlouvy o mlčenlivosti zapracované do pracovní či jiné smlouvy s Pracovníkem či 
separátně ve smlouvě nepojmenované, přičemž tento závazek bude trvat rovněž po skončení 
smluvního vztahu mezi Pracovníkem a Smluvní stranou. 

10.3 Závazek mlčenlivosti o Důvěrných informacích se nevztahuje na ty Důvěrné informace, které 
náležejí k informacím obecně přístupným, tj. běžně přístupným veřejnosti. Rovněž se závazek 
mlčenlivosti nevztahuje na takové Důvěrné informace, které Smluvní strana prokazatelně měla 
dříve, než jí byly jinou Smluvní stranou sděleny či předány. Závazek mlčenlivosti ve vztahu k 
Důvěrným informacím se rovněž nevztahuje na jejich sdělování mezi Smluvními stranami 
navzájem v rámci spolupráce dle této Smlouvy. 

10.4 O odtajnění Důvěrných informací a jejich transferu jako práv duševního vlastnictví a předávání 
při výuce a publikační činností bude rozhodnuto Radou konsorcia. Rada konsorcia při svém 
rozhodování o odtajnění Důvěrných informací je povinna zvážit především důsledky plynoucí 
z právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví, zejména podmínku novosti jako 
základní podmínku pro získání účinné ochrany práv průmyslového vlastnictví. Rada konsorcia 
může vnitřním předpisem stanovit odchylný postup pro odtajňování Důvěrných informací pro 
účely výuky a publikační činnosti. 
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Článek 11 
Eskalace a řešení sporů 

11.1 Pokud mezi Smluvními stranami vznikne spor ohledně výkladu či plnění jakéhokoliv ustanovení 
této Smlouvy nebo tato Smlouva předpokládá dohodu a té nelze dosáhnout, bude nejprve předán 
k řešení mezi zástupci stran následujícím způsobem: 

11.1.1 Sporná záležitost bude primárně řešena členy Pracovní skupiny v případě, že spadá do 
jejich náplně. Ve všech ostatních záležitostech se spor pokusí urovnat Rada konsorcia na 
svém nejbližším zasedání. 

11.1.2 Pokud členové Pracovní skupiny v přiměřené době nenajdou ve sporné záležitosti řešení, 
pokusí se spor urovnat Rada konsorcia na svém nejbližším zasedání. 

11.1.3 Pokud spor neurovná Rada konsorcia, je Smluvní strana nebo její Součást, která spor 
iniciuje, povinna písemně oznámit zahájení sporu druhé Smluvní straně nebo Součásti 
s uvedením svého zástupce pověřeného jednáním o sporu. 

11.1.4 Druhá Smluvní strana nebo Součást musí na oznámení první Smluvní strany nebo 
Součásti odpovědět do tří (3) pracovních dnů s uvedením svého zástupce pověřeného 
jednáním o sporu. 

11.1.5 Zástupci Smluvních stran nebo Součástí mohou být pouze takové osoby, které se 
významným způsobem neúčastnily událostí, které do té chvíle sporu předcházely a spor 
zapříčinily. 

11.1.6 Zástupci Srn luvních stran budou o sporu jednat v dobré víře a s cílem nalézt řešení sporu, 

které nejlépe vyhoví duchu a účelu této Smlouvy. 

11.1. 7 Pokud se zástupci Smluvních stran či Součástí na řešení nedohodnou do třiceti (30) 
kalendářních dnů od zahájení řešení sporu zástupci Smluvních stran či Součástí, bude 
spor předložen statutárním orgánům Smluvních stran či jejich Součástí. 

11. l.8 Pokud se statutární orgány těchto Smluvních stran či Součástí podle předchozího
odstavce nedohodnou do třiceti (30) kalendářních dnů od zahájení řešení sporu ze strany 
statutárních orgánů Smluvních stran či Součástí, může kterákoliv strana spor předložit 
k rozhodnutí soudu podle článku 11.2 Smlouvy. 

11.2 Pokud nebude spor urovnán postupem podle článku 11.1, může být předložen k rozhodnutí věcně 
a místně příslušnému soudu. 

Článek 12 
Přechodná a závěrečná ustanovení, trvání a ukončení Smlouvy, osobní údaje 

12.1 Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

12.2 Dojde-li za trvání této Smlouvy k podstatné změně právního postavení Smluvních stran nebo 
jiných podstatných okolností týkajících se fungování konsorcia, infrastruktury a/nebo realizace 
Společného projektu, zahájí Smluvní strany v dobré víře vzájemné jednání za účelem změny této 
Smlouvy formou dodatku, tak aby Smlouva odpovídala novým podmínkám a aby v důsledku 
změny právního postavení či jiných okolností nedošlo k nespravedlivému zvýhodnění některé 
Smluvní strany (či některých Smluvních stran) na úkor jiných. Přitom budou Smluvní strany 
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respektovat podmínky stanovené pro změnu Společného projektu poskytovatele podpory a další 
závazné předpisy a dokumenty. 

12.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní 
doba činí 6 měsíců a počíná plynout od začátku měsíce následujícího po dni, kdy byla 
prokazatelně doručena písemná výpověď poslední Smluvní straně. Ukončení této Smlouvy je 
rovněž možné na základě písemné dohody uzavřené všemi Smluvními stranami. Výpověď 
Smlouvy nemá dopad na platnost a účinnost Smlouvy pro zbývající Smluvní strany, pokud po 
výpovědi jednou Smluvní stranou zůstanou účastníky této Smlouvy alespoň dvě Smluvní strany. 
Ukončení platnosti Smlouvy nemá vliv na platnost uzavřených smluv ve Společných projektech. 

12.4 V případě ukončení Smlouvy dohodou Smluvních stran či v případě výpovědi Smlouvy jednou 
ze Smluvních stran se Smluvní strany zavazují učinit veškerá nezbytná opatření pro zajištění 
řádného dokončení Společných projektů, a to především rozdělením práv a povinností z této 
Smlouvy vyplývajících a vyplývajících ze Společných projektů mezi Smluvní strany, které 
v konsorciu i nadále zůstávají. V případě výpovědi Smlouvy některou ze Smluvních stran, bude 
následně uzavřena dohoda o vypořádání tak, aby všechny práva a povinnosti, včetně finančních a 
duševně-právních aspektů ukončené spolupráce byly nade vší pochybnost vypořádány. V případě 
ukončení Smlouvy dohodou se Smluvní strany pokusí rozdělit si mezi sebe práva a povinnosti 
tak, aby i po ukončení této Smlouvy mohly být každou Smluvní stranou jednotlivě zvlášť 
dokončeny závazky, které vyplývají ze Společných projektů. Pro oba případy se Smluvní strany 
zavazují i nadále (tedy po ukončení Smlouvy i po odstoupení/výpovědi smlouvy) umožnit, 
v rámci svých možností bez vlivu a zásahů do běžného provozu, ostatním Smluvním stranám 
přístup k infrastruktuře poskytnuté ve prospěch konsorcia pro řádné dokončení Společných 
projektů ve smyslu čl. 8 Smlouvy. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí strategickou povahu této Smlouvy a prohlašují, že učiní veškerá 
nezbytná opatření a provedou veškeré nezbytné kroky, které povedou k tomu, aby nedošlo 
k předčasnému ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy. 

12.6 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti 
Smlouva nabývá dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto 
zákona se Smluvní strany dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí ÚTAM. Dále 
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku, a může tedy být v plném rozsahu uveřejněna. 

12.7 Změny a doplnění této Smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oprávněnými 
zástupci všech Smluvních stran. 

12.8 Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným 
ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. 
Jestliže Smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní Smluvní strany tuto 
mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu této Smlouvy. 

12.9 Veškeré změny týkající se údajů o kterékoli Smluvní straně, zejména údajů, uvedených v této 
Smlouvě, musí být neprodleně oznámeny ostatním Smluvním stranám. Práva a povinnosti 
Smluvních stran z této Smlouvy nejsou bez souhlasu ostatních Smluvních stran převoditelná na 
třetí osoby. 

12.10 Smluvní strany prohlašují, že v rámci trvání konsorcia mezi nimi primárně nebude docházet 
k předávání osobních údajů. Pro případ, že k předávání osobních údajů docházet bude, a to 
například pro potřeby Společných projektů bude jedna ze Smluvních stran považována za správce 
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a/nebo zpracovatele osobních údajů, bude tato Smluvní strana spravovat/zpracovávat osobní 
údaje ostatních Smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

12.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že Smlouva je souhlasným, svobodným 
a vážným projevem jejich skutečné vůle. Na důkaz svého bezvýhradného souhlasu s celým jejím 
obsahem k ní připojily své podpisy. 

Date: 2021.05.24 12:22:16 

+02'00'

Za Ústav teoretické a aplikované mechaniky A V ČR, v. v. i.

ředitel 

Za Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

ředitel 

Za Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

ředitel 

Za Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

ředitel 

Za Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

ředitel 

Za Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT 

děkan 

Datum: 2021.05.25 08:40:47 +02'00' 

Datum: 2021.05.25 

10:10:30 +02'00' 

Datum: 2021.05.25 12:22:39 +02'00' 

Datum: 2021.05.25 

15:52:57 +02'00' 

Datum: 

2021.05.26 

15:38:25 +02'00' 
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Za Fakulta stavební ČVUT .,          

děkan 

Za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze 

rektor 

Za Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU 

děkan 

 
Digitálně podepsal 

Datum: 2021.05.2714:59:37 

+02'00' 

Datum: 2021.06.02 15:38:17 

+02'00'

Datum: 2021.06.08 15:09:46 +02'00' 
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