Smlouva o spolupráci na projektu „SKYMAPS - Výzkumný projekt“
(Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
Program Aplikace – výzva VIII.) a o využití výsledků tohoto projektu
kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku, dle § 1746
odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „občanský zákoník“), uzavřeli:

Skymaps, s.r.o.,
IČ: 05547164
se sídlem Botanická 834/56, 60200, Brno
Zastoupena: Kornélem Czíriou - jednatelem
vedená u Krajského soudu v Brně, C 96057
a
Mendelova univerzita v Brně,
IČ: 62156489
se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D. – rektorkou

(souhrnně označeni jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „strana“ nebo „smluvní
strana“)

I.
Úvodní ustanovení
1.

Smluvní strany prohlašují, že spolupracují na řešení a realizaci projektu vyhlášeného v rámci
operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Aplikace – výzva
VIII.:
Název projektu:

SKYMAPS - Výzkumný projekt

Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024838

Datum zahájení řešení projektu:

11.1.2021

Datum ukončení řešení projektu:

31.5.2023

(dále také jen „projekt“)
2. Účelem této smlouvy je úprava práv duševního vlastnictví k výsledkům činnosti smluvních stran
v rámci výše specifikovaného projektu.
3.

Věcné plnění jednotlivých účastníků je podrobně popsáno v přílohách č.1 a 2, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy:
Příloha č.1 – žádost projektu ze dne 15.7.2021 (dále také jen jako „projektová žádost“),
Příloha č.2 – rozpočet projektu schválený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

4.

Smluvní strany se zavazují k plnění podmínek definovaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ministerstva průmyslu a obchodu (dále také jen jako „Rozhodnutí “).

II.
Ochrana duševního vlastnictví
1. Smluvní strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace vztahující se k řešení
projektu včetně jeho návrhu, k vkládaným znalostem, k výsledkům řešení projektu anebo jejich
částem považují za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, pokud se v konkrétním případě
písemně výslovně nedohodnou jinak.
2. Za důvěrné budou smluvní strany považovat všechny informace technické nebo obchodní povahy
týkající se projektu, které jedna strana zpřístupní druhé straně, pokud poskytující strana výslovně
při jejich předání neuvede, že důvěrný charakter nemají. S důvěrnými informacemi se mohou
seznámit jen takoví pracovníci (zaměstnanci) smluvní strany a její subdodavatelé, kteří je potřebují
znát pro řádné plnění projektu.
3. Smluvní strany se zavazují dbát o utajení všech důvěrných informací s náležitou péčí a nepředat
důvěrné informace získané od druhé smluvní strany bez jejího předchozího písemného souhlasu
třetí osobě.
4. Závazek k ochraně důvěrných informací se nevztahuje na informace již oprávněně zveřejněné,
informace veřejně známé a dostupné a na informace povinně předávané poskytovateli dotace či
kontrolním orgánům v souvislosti s poskytnutou dotací. Pokud jsou předmětem projektu též
utajované skutečnosti podle zvláštního zákona, řídí se nakládání s nimi platnou legislativou.
5. Znalosti, které některá ze smluvních stran vloží do projektu, zůstávají vlastnictvím té smluvní
strany, která je do projektu vložila. Smluvní strana je oprávněna použít znalosti vložené druhou
smluvní stranou výhradně pro práce na projektu, pokud jsou nezbytně potřebné, po dobu trvání
projektu zdarma. Smluvní strana, která vkládané znalosti druhé strany použije, je sama odpovědná
za případná porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, ke kterým dojde zaviněním této
smluvní strany.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku obdobně
na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

III.
Práva k výsledkům a využití výsledků
1. Výsledek (věc, studie, know – how, patent, vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, informace, či
jiný výstup, který je možné chránit zejména dle předpisů upravujících duševní vlastnictví, atd.) je
vlastnictvím té smluvní strany, která jej vytvořila.
2. Výsledky projektu, které budou dosaženy v rámci projektu několika smluvními stranami společně
tak, že jednotlivé tvůrčí příspěvky smluvních stran nelze oddělit bez ztráty jejich podstaty, budou
ve spoluvlastnictví těchto smluvních stran tak, že podíly smluvních stran budou odpovídat
vloženým prostředkům a odvedené práci jednotlivých smluvních stran. Pokud nelze určit tvůrčí
podíly každé smluvní strany na výsledku a strany se nedohodly jinak, platí, že jsou spoluvlastnické
podíly rovné.
3. Každá smluvní strana je oprávněna užívat výsledky dosažené při realizaci projektu pro své potřeby
(zejména k výzkumným a výukovým účelům), avšak pouze takovým způsobem, který nezasahuje
do oprávněných zájmů ostatních dotčených smluvních stran.
4. Výsledky ve spoluvlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat každá smluvní
strana. Výsledek ve spoluvlastnictví smluvních stran je oprávněn používat ke komerčním účelům
každý ze spoluvlastníků, je však povinen předtím uzavřít s dalším spoluvlastníkem či
spoluvlastníky smlouvu o využití předmětného výsledku, která stanoví způsob dělení příjmů z
komerčního využití.

5. Smluvní strana je oprávněna k nevýhradnímu užití výsledků ve vlastnictví ostatních smluvních
stran, pokud jsou nezbytné pro užívání výsledků projektu vlastněných touto smluvní stranou, a to
za obvyklých tržních podmínek. O licenci k užití je třeba požádat do dvou let od skončení
projektu.
6. Zveřejnění výsledků probíhá v souladu s projektovou žádostí. Smluvní strany se zavazují, že
nebudou zveřejňovat výsledky své činnosti při realizaci projektu způsobem, který by mohl
zasáhnout do oprávněných zájmů ostatních smluvních stran, zejména nebude docházet ke
zveřejňování důvěrných informací.
7. Smluvní strana, která je vlastníkem výsledků, je povinna na svůj náklad a odpovědnost navrhnout
a realizovat vhodnou ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích.
Ochrana duševního vlastnictví spočívá zejména v podání domácích a/nebo zahraničních přihlášek
technického řešení jako patentově chráněný vynález, užitný vzor a průmyslový vzor, utajení
informací o výsledcích, případně ochrana autorským právem.
8. Pokud výsledek vlastní smluvní strany společně, podají přihlášku k ochraně společně, a to tak, aby
se smluvní strany staly spolumajiteli (spoluvlastníky) příslušného ochranného institutu. Pro vztahy
mezi smluvními stranami jako spolumajiteli příslušného předmětu práv průmyslového vlastnictví
se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující podílové spoluvlastnictví;
na nákladech spojených se získáním a udržováním ochrany se strany podílejí podle
spoluvlastnických podílů. K převodu předmětu práv průmyslového vlastnictví, zejména převodu
patentu anebo užitného vzoru, k nabídce licence k užití předmětu práv duševního vlastnictví či k
uzavření licenční smlouvy s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného souhlasu dotčených
spoluvlastníků. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn samostatně uplatňovat nároky z
prokazatelných porušení práv k předmětu (předmětům) duševního vlastnictví. Výnosy z
licencování společných výsledků třetím osobám se rozdělí podle výše spoluvlastnických podílů.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit si vůči nositelům chráněných práv duševního vlastnictví
vzniklých v souvislosti s realizací části projektu možnost volného nakládání s těmito právy
(zejména řádně a včas uplatnit vůči původci právo na zaměstnanecký vynález, užitný vzor nebo
průmyslový vzor, popřípadě se vypořádat s původci a autory smluvně). Každá ze stran je
zodpovědná za vypořádání nároků autorů a původců na své straně.
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku obdobně
na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

IV.
Sankce
1. Každá smluvní strana je samostatně odpovědná druhé smluvní straně za zneužití jí poskytnutých
informací, materiálů, práv a jiných majetkových hodnot nebo za škodu způsobenou porušením
svých povinností. Výše nahrazované škody je limitována částkou představující podíl strany na
celkových nákladech projektu dle schváleného rozpočtu (Příloha č.2).
2. Závažným (podstatným) porušením se rozumí zejména porušení mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací, zneužití znalostí vložených do projektu ostatními smluvními stranami či
jejich použití bez souhlasu dotčených smluvních stran pro své vlastní účely, porušení povinnosti
uzavřít smlouvu s ostatními smluvními stranami v případě použití výsledku nacházejícího se ve
spoluvlastnictví smluvních stran ke komerčním účelům, apod.
3. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo dotčených smluvních stran na náhradu vzniklé
škody, kterou jsou smluvní strany oprávněny vymáhat samostatně.

V.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními s předmětem této
smlouvy souvisejícími právními předpisy.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, nemá to vliv na
platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují bezodkladně nahradit případné
neplatné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsána všemi smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění smlouvy dle
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.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom
vyhotovení.
7. Smluvní strany pro přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle a bez nátlaku
vyvíjeného na některou ze stran. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V ……………….. dne ……………….
…………………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

V ……………….. dne
……………….

…………………………………………
Ing. Kornél Czíria
jednatel

