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Smlouva o spolupráci
 I FINAL VERSION

Uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění


mezi


české vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

IČ:    68407700 DIČ: CZ68407700
zastoupená: prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.,MBA,dě kanem fakulty (dále jako „fakulta")

a
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

IČ: 28987322

se sídlem V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4

zapsaná v obchodním  rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 158046 zastoupená: Ki Young  Yun/Dongseok  Ma,jednatel
(dá le jako „společnost Samsung")




(společně dále jen „smluvní strany")


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o spolupráci (dále je n „smlouva")
následujícího znění:

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany před uzavřením této smlouvy bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují, že maj í zájem na uzavření této Smlouvy o spolupráci s plněním, které je prospěšné pro obě smluvní strany.



I FINAL VéRSION
II.
Předmět smlouvy
	Předmětem této smlouvy je  závazek  smluvních stran vyvíjet oboustranně dohodnuté aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci převážně v následujících oblastech:
	vzdělávací a odborné;
	vědeckovýzkumné;
	transferu technologií;
	marketingu a  propagace.






Ill.
Předmět vzájemné spolupráce
	Fakulta  má  v úmyslu  na  základě  této  smlouvy  spolupracovat  se  společností Samsung  formou následujících  aktivit:
	zajištění výzkumu formou měření hodnot EKG a krevního tlaku při krátkodobém experimentu na vzorku min. 20 dobrovolníků, primárně ve věku 20-60 let, a následné vypracování závěrečné zprávy ohledně výsledků výzkumu;
	měření funkcionalit s chytrými hodinkami Samsung Galaxy Watch3 a Samsung Galaxy Watch Active2, a se srovnávanými zařízením i - s klinickým monitorem vitá lních funkcí Datex (měření EKG a krevního tlaku) a digitálním tonometr em Omron (měření krevního tlaku) . Data EKG signálu budou exportována do digitální podoby z hodinek Samsung i z monitoru vitálních funkcí a bude provedeno jej ich srovnání graficky a  číselně. Hodnoty tlaku krve z různých přístrojů budou zaznamenány v číselné podobě a jej ich porovnání bude realizováno graficky a číselně;
	všechna data budou společnosti Samsung předána v elektronické a anonymizované podobě spolu se závěrečnou zprávou, která bude obsahovat výše zmíněná porovnání, a to nejpozd ěji do 9. 7. 2021.

Bližší podrobnosti výše uvedených aktivit jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

	Po řádném provedení aktivit dle odst. 1tohoto článku smlouvy je fakulta oprávněna vyfakturovat společnosti Samsung odměnu ve výši 72.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, tato odměna zahrnuje veškeré náklady fakulty spojené s řádným provedením aktivit dle odst. 1tohoto článku smlouvy. Příslušnou fakturu je fakulta oprávněna vystavit po doručení závěrečné zprávy ohledně výsledků výzkumu společnosti Samsung, přičemž tato faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejího doručení.


	Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy není mož né dostatečně určité definovat další formu a podmínky spolupráce, která bude navazovat na aktivity uvedené v odst. 1 tohoto  článku  smlouvy. V obecné  formě  mají smluvní  strany  zájem  dále  spolupracovat  při publikacích  výsledků  dohodnutý ch  aktivit  (webové  stránky,   FB  účty,  články  v odborných
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časopisech apod.). Konkrétní forma další spolupráce bude vždy předem odsouhlasena oběma smluvními stranami, přičemž smluvní strany prohlašují,  že  budou  v této  otázce  j ednat v dobré víře a bez rozumného důvodu nebudou takovou spolupráci (resp.  odsouhlasení  její  konkrétní formy) s druhou stranou odmítat. Smluvní strany dále potvrzují, že  pokud  se  písemně nedohodnou jinak, nebude následně dohodnutá navazující spolupráce s ohledem  na  výsledky aktivit dle odst. 1 tohoto článku ani  jednou  ze  smluvních  stran  podmiňována  jakýmkoliv finančním plněním nad rámec finančního plnění uvedeného v odst.  2  tohoto  článku  smlouvy (resp. veškerá odměna a náklady smluvních stran s touto navazující spolup rací jsou již zahrnuty do plnění uvedeného v odst. 2 tohoto  článku smlouvy).

IV.
Zacházení s důvěrnými údaji
Obě  smluvní  strany  se  zavazují, že  veškeré  skutečnosti  spadající do  oblasti  obchodního  tajemství, know-how,  duševního  vlastnictví  a  další  důvěrné  informace  druhé  smluvní  strany  nebudou  dále rozšiřovat nebo reprodukovat  a  nezpřístupní je  třetí straně. Současně  se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty  a případné analýzy obsahující obchodní tajemství nebo důvěrné  informace  byly řádně  evidovány . Smluvní  strany  se  dále  zavazují, že  obchodní  tajemství  a  důvěrné  informace nepoužijí v rozporu s jejich  účelem  ani účelem jejich  poskytnutí  pro své  potřeby  nebo  ve  prospěch třetích osob. Toto  ustanovení se  nevztahuje na zveřejnění plného znění této smlouvy. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se  zveřejněním  plného  znění této  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  zákona  č.  340/2015  Sb., o zvláštních  podmínká ch účinnosti některých smluv, uveřejňov ání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


v.
Licence a užití autorského díla
1.  V případě, že  na  zák ladě  činnosti fakulty  vznikne jakékoliv dílo ve  smyslu autorského  zá kona (dá le j en „Dílo"), platí,že takové Dílo je vytvořeno na objednávku společnosti Samsung,tudíž má společnost Samsung právo Dílo užít v souladu s právními  předpisy  (zejména  autorským zákonem), k potřebnému účelu dle svého uvážení.
	Fakulta dále uděluje společnosti Samsung oprávnění k užití Díla v neomezeném rozsahu, množství a čase. Licence je udělena ja kožto výhradní, fakulta tedy není oprávněna poskytnout licenci k užit í Díla dalším osobám, ani není oprávněna Dílo sama užívat. Fakulta jako autor Díla výslovně souhlasí, že společ nost Samsung je oprávněna upravovat a měnit název Díla, provádět z měny Díla, Dílo využít jako podklad pro jiné Dílo,spojit Dílo s ji ným dílem,jakož i zařadit do Díla souborného, a to bez účasti či jakýchkoliv omezení ze strany fakulty. Společnost Samsung je oprávněna udělit sublicenci třetí osobě k užití Díla či postoupit licenci třetí osobě.
	Úplata za poskytnutí licence podle této smlouvy je zahrnuta v odměně fakulty dle čl. Ill. odst. 2. smlouvy, z toho důvodu nemá fakulta nárok na žádné další plnění v souvislosti s poskytnutím licence dle této smlo uvy.
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Nebude-li jakákoliv část Díla vytvářena zaměstnanci fakulty, k j ejichž autorským dílům vykonává fakulta  majetková autorská práva  podle § 58 autorského zákona, je  fakulta povinna uzavřít s autory resp. s nositeli nebo vykona vateli majetkových a utorských práv (dále jen „nositelé práv") licenční smlouvy (s právem podlicence společnosti Samsung), j imiž z íská výhradní licenci v rozsahu potřebném ke splnění potřebného účelu Díla. Fakulta se takto zavazuje zajistit, aby licence poskytnutá nositeli práv byla dostatečná s ohledem na neomezené užití Díla ze strany společnosti Samsung (tj. půjde o (pod)licenci výhradní, časově a místně neomezenou). Případné náklady na odměny nositelům práv jsou zahrnuty v odměně uvedené v čl. Ill. odst. 2. smlouvy. Fakulta je povinna společnosti Samsung na jej í žádost rozsah nabyté licence prokázat předložením příslušné licenční smlouvy, resp. poskytnutím její kopie.

VI.
Závěrečná  ustanovení
	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu opráv něnými zástupci obou smluvních stran.
	Tato smlouva  se uzavírá na  dobu  určitou, a to na  dobu 5 let. Smlouva bude  automaticky prodloužena na da lš ích 5 let, pokud žádná ze smluvních stran nezašle druhé smluvní straně písemně a lespoň 14 dní před ukončením účinnosti této smlouvy, že o další prodloužení této smlouvy nemá zájem.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušování a nedodržování podmínek v této smlouvě stanovených, j e která koliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit, j estliže nedojd e k nápravě a ni v přiměřené lhůtě po písemném upozornění druhé smluvní strany. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
	Smluvní strany sjednávaj í, že zaji šťová ní jeji ch závazků vyplývajících z této smlouvy a jej ich vzájemnou spolupráci při jejím na plňování budou zaji šťovat svými pověřenými zástupci, a to xxx za fakultu a xxx za společnost Samsung. Smluvní strany j sou oprávněny pověřené zástupce změnit s tím, že tato z měna je pro obě smluvní st rany závazná poté,co bylo druhé smluvní stra ně doručeno písemné oznámení o této změně.
	Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejn opisech s platností originálu, přičemž každá strana ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
	Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník,v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
	Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemnýc h očíslova ných dodatků podepsa ných oprávněnými zástupci smluvních stran.
	Vzta huje-li se důvod neplatnosti j en na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej  nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
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Smluvní strany prohlašují, že j e jim obsah smlouvy dobře znám v celém rozsahu, je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že j ej neuzavíraj í v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy.
V Kladně dne:10.6.2021	V Praze dne 1.7.2021


		prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
		děkan fakulty



 Ki Young Yun/Dongseo k Ma jednatel
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Vyhodnocení	přesnosti měření EKG a krevního tlaku pomocí chytrých hodinek Samsung


Část 1: Porovnání měření EKG a krevního tlaku pomocí Samsung hodinek s monitorem Datex a tonometrem Omron při krátkodobém experimentu na větším počtu dobrovolníků


Cíl EKG: Porovnat přesnost měření tepové frekvence a naměřený tvar EKG křivky Samsung hodinkami s klinických monitorem vitálních funkcí Datex

Cíl NIBP: Porovnat přesnost měření krevního tlaku (systolického a diastolického) a tepové frekvence Samsung hodinkami s klinických monitorem vitálních funkcí Datex a s digitálním tonometrem Omron

Průběh experimentu:

uložení/usazení probanda do pohodlné polohy v klidu

nasazení Samsung hodinek na nedominantní ruku a manžety pro měření krevního tlaku na dominantní ruku

kalibrace Samsung hodinek pro měření krevního tlaku podle monitoru Datex I Omron Klidová fáze s měřením:
	EKG od času 1:00 min:


§ kontinuální měření EKG Datexem

§ měření EKG Samsung hodinkami se záznamem přesného času pro synchronizaci s Datexem

	NIBP v čase 2:00 min


§ simultánní měření NIBP Samsung hodinkami a Datexem I Omron






o zopakovat měření EKG a NIBP ještě jednou Intervence:
	Odpojení probanda od manžety a EKG


	Fyzická aktivita po dobu 5 minut v čase 3:00 min-8:00 min Uízda na rotopedu se zátěží 90 W pro muže nebo 60 W pro ženy)


o usazení probanda zpět do pohodlné polohy, nasazení manžety tonometru
a EKG

Klidová fáze s měřením:

o EKG od času 9:00 min:

§ kontinuální měření EKG Datexem

§ měření EKG Samsung hodinkami se záznamem přesného času pro synchronizaci s Datexem

o  NIBP v čase 10:00 min

§ simultánní měření NIBP Samsung hodinkami a Datexem I Omron o NIBP v čase 10:30 min
§ simultánní měření NIBP Samsung hodinkami a Datexem I Omron o  EKG od času 11:00 min:
§ kontinuální měření EKG Datexem

§ měření EKG Samsung hodinkami se záznamem přesného času pro synchronizaci s Datexem

o  NIBP v čase 11:30 min

§ simultánní měření NIBP Samsung hodinkami a Datexem I Omron o NIBP v čase 12:00 min
§ simultánní měření NIBP Samsung hodinkami a Datexem I Omron



Výstupy z realizovaných měření

V rámci závěrečné zprávy budou zobrazeny průběhy EKG pro každého měřeného probanda z  hodinek  Samsung  a  z  klinického  monitoru  Datex. Vzájemná  podobnost  signálu bude







vyhodnocena pomocí korelace, vyčíslena bude amplituda R-vlny, průměrná perioda naměřeného signálu a tepová frekvence ze zobrazeného signálu.

Pro všechny probandy budou vypsány formou tabulky hodnoty krevního tlaku merené hodinkami Samsung a tlakoměrem Omron pro všechny fáze realizovaného měření (v klidu a pro opakované měření realizované po mírné zátěži). Hodnoty krevního tlaku budou pro celý naměřený soubor probandů zobrazeny graficky.

Celý soubor naměřených probandů bude popsán pomocí statistických parametrů a vyhodnoceny budou vzájemné odchylky mezi „chytrými" hodinkami a referenčními klinickými přístroji (průměr, medián, odchylky apod. pro všechny hodnocené parametry).

