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Smlouva o uplatnění metodiky č. 190 

zpracované v rámci řešení projektů č. QK 1710114; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869; 
CZ.1.05/2.1.00/01.0024; CENAKVA li- L01205 

uzavřená podle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

1. Jihočeská univerzita v českých Budějovicích

se sídlem Branišovská 31a, České Budějovice 370 05
IČO: 60076658, DIČ: CZ60076658
zastoupená prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem
zástupce ve věcech smluvních:  děkan FROV JU
(dále jen „poskytovatel metodiky")

a 

2. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.

se sídlem Čéčova 662/20, 370 04 České Budějovice
1Č:60827394,D1Č:CZ60827394
zastoupené Ing. Zbyňkem Zajícem, jednatelem
(dále jen „uživatel metodiky")

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je uplatnění metodiky č. 190 s názvem „Prevence vzniku a rozšíření 
spavé nemoci koi kaprů v chovech kapra a koi kapra" (dále jen „metodika") zpracované 
v rámci řešení výzkumných projektů č. QK 1710114; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869; 
CZ.1.05/2.1.00/01.0024; CENAKVA li - L01205. 

Článek 2 

Autorství metodiky a cíl uplatnění metodiky 

2.1. Autory metodiky jsou  
 

 

2.2. Cíl uplatnění metodiky je: poskytnout chovatelům ryb i praktickým veterinárním lékařům 
souhrn dosavadních vědomostí o chorobě vyvolávané kapřím edémovým virem (CEV) a 
navrhnout opatření směřující k ochraně chovů ryb před tímto závažným infekčním 
onemocněním kaprovitých ryb. 

Článek 3 

Rozsah uplatnění metodiky a předpokládané přínosy 

3.1. Rozsah uplatněni" metodiky je: Metodika je určena pro chovatele ryb a pro praktické 
veterinární lékaře působící v chovech ryb. Slouží k informování osob nakládajících s rybami o 
možném riziku vyplývajícím z nedodržc:>vání principů ochrany chovů před zavlečením nákazy. 

3.2. Předpokládané přínosy užití metodiky: Při dodržování zásad naznačených v metodice je 
možné zabránit ztrátám v důsledku úhynu ryb na CEVD/KSD. Za předpokladu, že s využitím 



informací obsažených v metodice bude zabráněno ztrátě 1 % roční produkce kapra uživatele 

(tj. cca 12,5 t), znamená to při průměrné ceně 50 Kč/kg úsporu 625 000 Kč. 

Článek 4 

Úprava vlastnických a užívacích práv k metodice 

4.1. Poskytovatel metodiky je oprávněn nakládat s metodikou uvedenou v bodě 1.1. 

4.2. Uživatel metodiky je oprávněn užívat tuto metodiku k dosažení cíle dle bodu 2.2. 

po dobu účinnosti této smlouvy. časové omezení se nevztahuje na metodiky poskytované 

bezplatně dle bodu 5.1. a 5.9. této smlouvy. 

4.3. Uživatel metodiky je povinen postupovat při nakládání s metodikou v souladu 

se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Poskytovatel metodiky prohlašuje, že zpracovaná metodika nezasahuje do práv jiných osob 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 

4.5. Poskytovatel metodiky upozorňuje, že zpracovaná metodika, vyvinutá v rámci řešení 

výzkumného projektu /podpory na rozvoj výzkumné organizace, je smluvně přístupná všem 

potenciálním uživatelům. 

4.6. Uživatel metodiky má právo předat metodiku jinému uživateli pouze 

se souhlasem poskytovatele metodiky. 

Článek S 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba 

začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

5.2. Tato smlouva je v souladu s ustanoveními Smluv o poskytnutí podpory na řešení projektů č. 

QK 1710114; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869; CZ.l.05/2.1.00/01.0024; CENAKVA li -

L01205. 

5.3. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě číslovanými 

dodatky k této smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.4. Závazky, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na eventuální právní 

nástupce smluvních stran. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v aktuálním znění.

5.6. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s uvedeným zákonem. 

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel metodiky. 

5.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží rovněž Ministerstvo 

zemědělství, které je poskytovatelem podpory na řešení jednoho z výzkumných projektů, v 

jejichž rámci byla tato metodika zpracována. 
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5.8. Název a zaměření metodiky je součástí této smlouvy. Poskytovatel metodiky předá uživateli 
pří podpisu smlouvy popis této metodiky i v elektronické podobě. 

5.9. Metodika je poskytována uživateli metodiky bezplatně. 

5.10. Údaje o uplatnění metodiky pro evidenci v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dodá 
příslušný poskytovatel účelové/institucionální podpory. 

5.11. Tato smlouva bude v případě potřeby uvedena i ve zprávách výzkumných projektů, z jejichž 
podpory vznikla. 

Za autora metodiky (za autorský tým) 

Ve Vodňanech dne: 

Podpisy smluvních stran 

Za poskytovatele metodiky 

V českých Budějovicích dne: O 6 -09- 2021 prof PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor

Za uživatele metodiky 

V českých Budějovicích dne: 

/ 
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