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Smlouva o uplatnění metodiky č. 189 

zpracované v rámci řešení projektů č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370; QK1710310 

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: C260076658

zastoupená prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektor

zástupce ve věcech smluvních:  děkan FROV JU

(dále jen „poskytovatel metodiky")

a 

2. Rybníkářství Pohořelice a.s.

se sídlem Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

IČO: 46961062

DIČ: C246961062

zastoupená Ing. Romanem Osičkou, ředitelem

(dále jen „uživatel metodiky")

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je uplatnění metodiky č. 189 s názvem „Využití amurského lysce 

pro zefektivnění produkce kapra v rybniční akvakultuře ČR" (dále jen „metodika") zpracované 

v rámci řešení výzkumných projektů č. Z.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370 a QK1710310. 

Článek 2 

Autorství metodiky a cíl uplatnění metodiky 

2.1. Autory metodiky jsou  

 

 

2.2. Cíl uplatnění metodiky je: Cílem této metodiky je poskytnout ucelený přehled o možnostech 

využití AL pro zefektivnění produkce kapra v rybničních chovech pomocí klasických 

šlechtitelských metod, jako jsou křížení (hybridizace) a systematická selekce. Tato metodika 

je podložena mnoha výsledky publikovanými ve vědeckých časopisech, prezentovanými na 

mezinárodních konferencích či dostupnými v různých databázích. Výsledky jednoznačně 

ukazují na vysoký potenciál AL nejen pro zlepšování růstu ryb lysého fenotypu, ale i pro 

zvyšování podílu jedlých částí, odolnosti vůči různým stresovým faktorům či pro úpravu 

obsahu tuku ve svalovině. 

Článek 3 

Rozsah uplatnění metodiky a předpokládané přínosy 

3.1. Rozsah uplatnění metodiky je: Metodika bude uživatelem uplatňována dle jeho uvážení, 

primárně s ohledem k využívání amurského lysce k produkci vysokoužitkových produkčních 
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hybridů. Obecně je metodika vhodná zejména pro šlechtitele a producenty ryb, jejichž chov 

je dominantně zaměřen na produkci tržního kapra obecného s převahou lysé formy s roční 

produkcí nad 200 tun. Při takovém objemu produkce lze očekávat dlouhodobou udržitelnosti 

rentability šlechtění a vlastního chovu a dřívější návratnost vynaložených finančních 

prostředků na založení vlastní linie amurského lysce, udržování chovného hejna, na 

šlechtitelské postupy apod. Metodika může být i inspirací pro chovatelské subjekty, které si 

neprodukují vlastní váčkový plůdek, ale které hledají kvalitní násadový materiál pro zlepšení 

rentability svých chovů. 

3.2. Předpokládané přínosy užití metodiky: Přínosem užití metodiky je udržitelná rentabilita 

chovu odrážející zejména rychlejší růst a vyšší přežití produkčních obsádek. S ohledem 

k využití amurského lysce v hybridizačním programu se očekává zvýšení tržní hmotnosti 

lysých tržních kaprů min. o 10 % (relativní hodnota) a zvýšení kumulativního přežití ryb za 

celou dobu odchovu min. o 6 % (absolutní hodnota). V případě využiti selekčního programu 

bude genetický zisk závislý na selektovaném znaku. U zvyšování rychlosti růstu lze v průměru 

očekávat relativní genetický zisk na úrovni až 10 % za jednu generaci. 

Článek4 

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 5.8. 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 5 

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. V případě metodik poskytovaných bezplatně se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

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

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 025/0007370; QK1710310. 

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. 

2 



S.S. 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 čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží rovněž poskytovatelé 
podpory na řešení výzkumných projektů, v jejichž rámci byla tato metodika zpracována. 

S.S. Název a zaměření metodiky je součástí této smlouvy. Poskytovatel metodiky předá uživateli 
při 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: 1 4 -09- 20Z1

Za uživatele metodiky 

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE a.s. 
Videnská 717 

691 23 POHOŘELICE 
DIČ: CZ46961062 @ 

V Pohořelicích dne: (/. /, r;lrJ/./ 
Ing. Roman Osička, ředitel 
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