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Smlouva o spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje při řešení projektu

„Platformy pro řízení autonomních robotů pro oblast logistiky s využitím AI a sítě 5G

2021“ OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO

KONKURENCESCHOPNOST 2014—2020 Výzva IX programu podpory APLIKACE

(dále jen „Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek |

Smluvní strany

1. Hlavní příjemce podpory

Název: KVADOS, a.s.

se sídlem: Pivovarská 10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

misto realizace: Novoveská 1139/22, 709 00 Mariánské Hory a Hulváky

korespondenční

adresa: Novoveská 1139/22, 709 00 Mariánské Hory a Hulváky

IČ: 25826654

DIČ: cz 25826654

Bank. spojeni: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 115- 6962900277/0100

Zastoupen: _předsedou správní rady

(dále jen „Příjemce")

a

2. Další účastník projektu

Název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

uč: 61989100

DIČ: C261989100

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 100954151/0300

Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

(dále jen „Další účastník“ nebo „VŠB—TUO")

a

3. Další účastník projektu

Název: Vysoké učení technické v Brně

se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ: 00216305

DIČ: czooz 16305

Bank. spojeni: Československá obchodní banka, a.s.



Č. účtu: 111044161/0300

Zastoupen: prof. RNDr. Vladimírem Aubrechtem, CSc., děkanem, Fakulta elektrotechniky a

komunikačních technologií

Věcně příslušná součást VVŠ:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,

sídlem Technická 3058/10, 616 00 Brno

(dále jen „Další účastník" nebo „VUT")

(Další účastníci projektu dále společně ja<o „Další účastníci" či každý samostatně jako „Další

účastník"; Příjemce a Další účastnici dále společně jako „Smiuvni strany" či každýjednotlivě jako

„Srrluvní strana")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na spolupráci na realizaci projektu snázvem Platformy pro řízení

autonomních robotů pro oblast logistiky s využitím AI a sítě SG 2021 (dále jen „Projekt"), reg. č.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696, jehož návrh Příjemce podal do Výzvy IX programu podpory

„APLIKACE“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen

„program podpory"), jehož řídícím orgánem a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a

obchodu ČR (MPO ČR, dále jen „Poskytovatel"). V případě, že bude Poskytovatelem návrh Projektu

schválen k poskytnutí podpory na jeho řešení, Poskytovatel vydá ve prospěch Příjemce Rozhodnuti o

poskytnutí dotace stanovující závazné podmínky pro řešení Projektu (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí

dotace").

Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují spolupracovat na realizaci Projektu a dále se zavazují ke

spolupráci na využití výsledků Projektu.
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Článek ||

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je vymezeni práv a povinnosti Smluvních stran, tedy Příjemce na straně

jedné a Dalších účastníků na straně druhé, při jejich vzájemné spolupráci na řešení Projektu.

Povaha, účel, cíl a výsledek Projektu jsou podrobně specifikovány v návrhu Projektu, který je

evidován v informačním systému Poskytovateie.

Článek III

Podmínky spolupráce stran

Smluvní strany se zavazují při realizaci Projektu postupovat v souladu s Rozhodnutím o

poskytnutí dotace, podmínkami Výzvy IX programu podpory Aplikace, Pravidly pro žadatele a

příjemce zOP PIK včetně Pravidel pro způsobilost výdajů a publicitu a Pravidel pro výběr

dodavatelů nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které definují

p0vinnosti Příjemce vůči Poskytovatelí, a dalšími souvisejícími vnitřními předpisy Poskytovatele.

Do Rozhodnutí o poskytnutí dotace jSO'J Poskytovatelem vložena data obsažená v plné žádosti o

poskytnutí dotace na Projekt (zejména informace o rozpočtu Projektu, harmonogramu realizace,

indikátorech Projektu atd,), Dodržení takto stanovených limitů je tak pro Smluvní strany závazné

a jejich nesplnění může vést k odnětí dotace (§ 15 zákona č. 218/2000 Sb.), či k neproplacení

dotace nebo její části (5 Me zákona č. 218/2000 Sb.).
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5.1
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Smluvní strany se seznámíly s obsahem Projektu včetně projektové žádosti a všech smluvních

dokumentů, kterou jsou součástí smluvní dokumentace uvedené v bodě 3.1. kterou Příjemce

podepisuje s poskytovatelem dotace, ato před podpisem této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby byl naplněn účel, cíl a výsledek

Projektu. Nedosažení účelu, cíle a výsledku Projektu lze odůvodnit pouze v naplnění okolností

obecně uznávaných a definovaných jako vyšší moc,

Smluvní strany se zavazují jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy

jednotlivých Smluvních stran.

Další účastnící se zavazují, že se budou řídit Rozhodnutím o poskytnutí dotace, které vydá

Poskytovatel ve prospěch Příjemce, včetně všech jeho příloh. Další účastníci jsou dále povinni

poskytnout Příjemci veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení povinností mu

plynoucích 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Článek IV

Složení projektu — řešitel a spoluřešitelé

Osobou, která odpovídá za vědecké řešení Projektu na straně Příjemce, je hlavní řešitel:_

_adresa pracoviště: Novoveská 1139/22, 709 00 Mariánské Hory

a Hulváky. Osobou, která odpovídá za vědecké řešení Projektu na straně Dalšího účastníka VŠB-

TUO, je odpovědný řešitel:„adresapracoviště: 17.

listopadu 2172/15, 70800 Os rava— cm a. so ou, tera odpovídá za vědecké řešení Projektu

na straně Dalšího účastníka VUT, je odpovědný řešitel:_

_adresa pracoviště: Technická 3082/12, Královo Pole, 61600, Brno, eská republika.

Řešitel Příjemce je odpovědný Příjemci za celkovou odbornou úroveň Projektu. Musí být k

Příjemci vpracovním poměru nebo vpoměru pracovnímu poměru obdobném. Odpovědný

řešitel Dalšího účastníka je odpovědný Dalšímu účastníkovi za celkovou odbornou úroveň

Projektu. Odpovědný řešitel Dalšího účastníka musí být k Dalšímu účastníkovi vpracovním

poměru nebo v poměru pracovnímu poměru obdobném.

Výše uvedení řešitelé se podílejí na činnostech nezbytných pro úspěšné řešení Projektu v souladu

se schváleným návrhem Projektu.

Jakékoli zamýšlené změny ve složení řešitelských týmů - změna hlavního řešitele Příjemce,

odpovědných řešitelů Dalších účastníků, jakož i dalších osob podílejících se na řešení Projektu na

straně jednotlivých účastníků této Smlouvy, budou vždy předem projednány se všemi členy

konsorcia Projektu/se všemi účastníky této Smlouvy.

Článek V

Řízení Projektu, způsob zapojeníjednotlivých účastníků Smlouvy do Projektu

Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí podpory. Příjemce plní funkci

koordinátora Projektu a zajišt'uje administrativní spolupráci s Poskytovatelem.

Další účastník se při provádění činností dle Smlouvy zavazuje konat tak, aby umožnil Příjemci

plnit jeho závazky vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR týkajících se účelové

podpory výzkumu a vývoje (zejména zák. č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu, experimentálního

vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále se Další

účastník zavazuje, že vyvine veškeré nezbytné úsilí k realizaci Projektu, že bude jednat

způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce. Veškeré činnosti Dalšího

účastníka, na které je podpora poskytována, musí směřovat k dosažení cílů Projektu a naplnění

účelu podpory.

Smluvní strany se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve

stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v Projektu, směřující

k realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu.
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Článek VI

Mlčenlivost

Nedohodnouli se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které získá

jedna Smluvní strana od druhé Smluvní strany v souvislosti s řešením Projektu, a které nejsou

obecně známé, považovány za důvěrně (dále jen „důvěrné informace") a Smluvní strana, která

je získala, je povinna důvěrné informace uchovat v tajnosti a zajistit dostatečnou ochranu před

přístupem nepovolaných osob k nim, nesmí důvěrné informace sdělit žádné další osobě, s

výjimkou svých zaměstnanců a jiných osob, které jsou pověřeny činnostmi v rámci Smlouvy a se

kterými dotyčná Smluvní strana uzavřela dohodu o zachování mlčenlivosti v obdobném rozsahu,

jako stanoví Smlouva Smluvním stranám, a nesmí důvěrné informace použít za jiným účelem než

k výkonu činnosti podle Smlouvy. Jako důvěrné je třeba považovat i informace, které byly

některou ze stran označeny za důvěrné, nebo informace, jejichž použitím by některé ze stran

vznikla škoda. Toto ustanovení neplatí ve vztahu k Poskytovateli.

Každá Smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto informacích beze změny po

dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu dalšich 5 let po skončení účinnosti Smlouvy, ať k němu

dojde z jakéhokoliv důvodu. Tento odstavec se nevztahuje na povinnou nebo požadovanou

publicitu podle podmínek Poskytovatele.

Výjimkou z ustanovení odst. 1 tohoto článku jsou:

a) informace poskytované do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

b) informace, které Smluvní strana znala prokazatelně dříve, než jí byly sděleny jinou Smluvní

stranou,

c) informace poskytnuté Smluvní straně jinou Smluvní stranou s písemným oproštěním od

mlčenlivosti,

d) informace, které byly Smluvní straně poskytnuté třetí stranou bez závazku k mlčenlivosti,

e) informace, které je některá Smluvní strana povinna poskytnout orgánům státní správy,

soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.

Článek VII

Práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se Projektu,

dále o případné neschopností plnit řádně a včas povinnosti vyplývající ze Smlouvy a o všech

významných změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení a cíle Projektu, zejména

o změnách svého majetkového postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení

společnosti, změna právní formy, snižení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení

konkursu na majetek, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to nejpozději do 4

kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně nebo skutečnosti dozvěděly. Smluvní strany

jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou stále způsobilé pro řešení Projektu a splňují

podmínky kvalifikace a podmínky pravidel poskytnutí podpory.

Smluvní strany jsou povinny o způsobilých výdajích Projektu a použití dotace určené k

financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podklady uchovat po dobu 10 let (víz odst. 7.3 níže). Další

účastník předává evidenci způsobilých výdajů Projektu Příjemci vždy společně s kopiemi

předmětných dokladů a dokladů o jejich úhradě pro potřeby doložení v žádostí o platbu.

Smluvní strany jsou povinny archivovat veškerou dokumentaci k Projektu po dobu deseti (10) let

následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do

doby uplynutí tři (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost, pokud nebude v Rozhodnuti o poskytnutí dotace uvedeno jinak. O

uzávěrce programu bude Poskytovatel Příjemce informovat.
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Každá ze Smluvních stran se zavazuje podrobit se kontrolám Projektu ze strany Poskytovatelé a

dalších kontrolních subjektů a při těchto kontrolách poskytovat odpovídajicí součinnost, a to i po

skončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k řádné součinnosti

s Poskytovatelem, resp. s jinými kontrolními orgány, v případě kontroly a hodnocení plnění cílů

Projektu, kontroly účetníctví, čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených výdajů, jak

vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

předpisů a ze zákona č 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších

předpisů a podle příslušných vnitřních předpisů Poskytovatelé.

Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve stanoveném

termínu, včetně finančního vypořádání.

Další účastník je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části Projektu a za hospodaření s

přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu.

Při výběru dodavatele v souvislosti s realizací Projektu jsou Smluvní strany povinny postupovat

dle Pravidel po výběr dodavatelů nebo dle zákona č. 134/2016 Sb., a to v jejich verzi účinné v den

zahájení výběrového řízení.

Smluvní strany se zavazují dodržovat Pravidla pro způsobilost výdajů a publicitu, které je nutné

dodržet (a to i v případě výběrového řízení ve vyhlášení zakázky), a to až do ukončení doby

udržitelnosti Projektu.

Další účastník se zavazuje předložit Příjemci ve lhůtách stanovených v Rozhodnuti o poskytnutí

dotace, příp. vjiném závazném dokumentu Poskytovatele, určené zprávy o průběhu realizace a

udržitelnosti části Projektu, na niž se Další účastník projektu podílí.

Smluvní strany se zavazují dodržet v rámci celkových výdajů skutečně vynaložených na řešení

Projektu poměr mezi výdaji hrazenými z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ostatními

stanovenými formami financováni projektu, a to dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro případ, že je Další účastník příjemcem státní pomoci (veřejné podpory) dle článku 107

Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU"), zavazuje se, že nebude kumulovat tuto veřejnou

podporu vyňatou podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (dále jen „Nařízení") s jinou veřejnou

podporou na úhradu týchž — částečně či plně se překrývajících — způsobilých nákladů, vede-Ii

taková kumulace k překročení nejvyšší intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu

použije podle Nařízení. Veřejnou podporu vyňatou tímto nařízením nebude kumulovat ani s

podporou de minimis na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla k překročení

intenzity podpory stanovené v kapitole Ill Nařízení. Další účastník bere na vědomí, že podpora

použitá v rozporu s pravidly veřejné podpory (např. čl. 107 SFEU) může být považována ze strany

orgánů Evropské unie za tzv. nezákonnou podporu a její navrácení může být vymáháno

prostřednictvím Příjemce.

Každá změna Projektu před jejím provedením musí být nejprve konzultována s příslušným

projektovým manažerem Poskytovatele, aby bylo možné předejít případným negativním

dopadům této změny na poskytnutou podporu. Žádost o změnu zasílá Poskytovateli Příjemce, a

to v souladu s příslušnými pravidly pro změnová řízení. Změny Projektu jsou přípustné pouze se

souhlasem Poskytovatelé. O povaze změny rozhoduje vždy Poskytovatel. Nelze změnit seznam

indikátorů Projektu a účel, na který byla dotace poskytnuta.

Článek VIII

Práva a povinnosti účastníků ve věcech finančních

Způsobilé výdaje Projektu jsou vymezeny v rozpočtu Projektu, který tvoří přílohu č. 1 této

Smlouvy. V rozpočtu Projektu je rovněž uvedena celková částka dotace na Projekt za celou dobu

jeho řešení 18 424 242,- Kč a taktéž:

- podíl Příjemce na dotaci je 11 496 186,- Kč
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- podíl VŠB-TUO na dotaci je 2 870 895,- Kč

- podil VUT na dotaci je 4 057 161,- Kč

Skutečná výše dotace, která bude Poskytovatelem Smluvnim stranám proplacena, bude určena

na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.

Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace, Dotace bude vyplácena zpětně na základě již realizovaných, způsobilých

výdajů doložených příslušnými účetními a jinými doklady.

Příjemce se zavazuje převést ze svého bankovního účtu příslušnou část obdržené podpory na

bankovní účet Dalšího účastníka uvedený v záhlaví Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy

Příjemce obdržel plnění od Poskytovatelé. Pro identifikaci platby je Další účastník povinen

Příjemci oznámit variabilní symbol, a to nejpozději 3 dny před avizovanou platbou ze strany

Příjemce.

Smluvní strany jsou povinny evidovat způsobilé výdaje v kategoriích průmyslového výzkumu a

experimentálního vývoje a tento způsob evidence dodržovat po celou dobu trvání Projektu.

Smluvní strany jsou povinny zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které

obsahují registrační číslo Projektu.

Smluvní strany upraví svůj podíl na podpoře ze strany Poskytovatelé, celkových výdajích na

řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude rozhodnutím Poskytovatele

změněna výše čerpané podpory požadované v žádosti o podporu Projektu.

Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá ze Smluvních stran

sama za tu část Projektu, za niž nese odpovědnost.

Článek IX

Práva k pořízenému majetku

Vlastníkem hmotného a nehmotného majetku, nutného k řešení části Projektu a pořízeného s

účastí dotace, je ta Smluvní strana, která se na řešení dané části Projektu podílí a uvedený

majetek pořídila. Pokud došlo k pořízení majetku společně více Smluvními stranami, je

předmětný majetek v podílovém spoluvlastnictví těchto Smluvních stran, přičemž jejich podíl na

vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených na

pořízení předmětného majetku.

Smluvní strany musí užívat majetek pořízený s účastí dotace od okamžiku jeho zařazení do

užívání a po dobu realizace a udržitelnosti Projektu k podporovaným ekonomickým činnostem

dle žádosti o podporu Projektu.

Hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých výdajů

Projektu, musí mít Smluvní strany ve svém vlastnictví a nesmí tento majetek od okamžiku jeho

pořízení a po dobu realizace a udržitelnosti Projektu prodat ani jinak zcizit, jsou povinny sním

zacházet s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě, zcizení, a

nesmí tento majetek přenechat k užitíjinému.

Hmotný a nehmotný majetek podle odst. 9.1 jsou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení

Projektu bezplatně ato po dobu projektu.

Článek X

Duševní vlastnictví

10.1 Právní vztahy vznikle v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného za

účelem realizace Projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména

zákonem č. 527/1990 Sb.,o vynálezeth a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č, 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č.478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.

221/2006 Sb., ovymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 7áknnů na ochranu

()



průmyslového vlastnictví, zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů,

zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Tato Smlouva upravuje práva Smluvních stran k předmětům duševního vlastnictví

existujícím před uzavřením Smlouvy a stanoví pravidla užití těchto předmětů pro účely realizace

Projektu, dále Smlouva upravuje práva na vytvořené předměty duševního vlastnictví, které

vzniknou v průběhu trvání Smlouvy a stanou se vlastnictvím Smluvních stran, které je vytvoří.

10.3 Svýsledky výzkumných a vývojových aktivit Projektu mají právo nakládat všichni

členové konsorcia Projektu/všechny Smluvní strany za podmínek dále uvedených vtéto

Smlouvě.

10.4 Předmětem duševního vlastnictví se pro účely Smlouvy rozumí jakýkoli výsledek

duševní činnosti, na jehož základě vznikne nehmotný statek, který je objektivně zachytitelný,

který má faktickou či potencionální výrobní, průmyslovou či vědeckou hodnotu. Jedná se

zejména o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, zlepšovací

návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné známky, díla podle práva autorského, know'how,

a další výsledky duševní činnosti.

10.5 Předměty duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví jednotlivých Smluvních stran

před uzavřením Smlouvy a které jsou potřebné pro realizaci Projektu nebo pro užívání jeho

výsledků (dále jako „vnesená práva"), zůstávají ve vlastnictví Příjemce nebo Dalšího účastníka.

Příjemce nebo Další účastník umožní využívání předmětů duševního vlastnictví jemu

náležících/vnesených práv ostatním Smluvním stranám v rozsahu potřebném pro účely

realizace Projektu a pouze po dobu jeho realizace. Kjiným účelům je využití vnesených práv

možné pouze na základě písemné licenční smlouvy uzavřené za obvyklých tržních podmínek.

10.6 Smluvnístrany se dohodly na tom, že duševnívlastnictvívzniklé při plnění úkolů v rámci

Projektu je majetkem te' Smluvní strany, jejíž pracovníci duševní vlastnictví vytvořili. Smluvní

strany si navzájem oznámí vytvoření duševního vlastnictví a Smluvní strana, která je majitelem

takového duševního vlastnictví, nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením

příslušných řízení.

10.7 Vznikne-li duševní vlastníctví při plnění úkolů v rámci Projektu prokazatelně spoluprací

pracovniků více Smluvních stran, je toto duševní vlastnictví společným majetkem těchto

Smluvních stran, a to vtom poměru majetkových podílů, vjakém se na vytvoření duševního

vlastnictví podíleli pracovníci každé ze Smluvních stran. Smluvní strany jsou si vzájemně

nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich

spoluvlastnických podílů podílejí na nákladech spojených s podáním přihlášek a vedením

příslušných řízení.

10.8 Nebude-lijedna ze Smluvních stran mít zájem na podání přihlášky, může druhá Smluvní

strana požádat o převedení práva na podání takové přihlášky na sebe. Smluvní strany před

převodem projednají podmínky převedení práva podat přihlášku. Smluvní strany jsou si

vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. Smluvní strana, na

kterou je převedeno právo k podání přihlášky, nese náklady spojené s podáním přihlášky a

vedením příslušných řízení.

10.9 Práva původců budou Smluvními stranami řešena dle § 9 zák. č. 527/1990 Sb.,

ovynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů nebo dle obdobných

předpisů.

1010 Pokud práva zpředmětu duševního vlastnictví, které bude vytvořeno při realizaci

Projektu, náleží vsouladu s ustanoveními Smlouvy více Smluvním stranám, je jejich využití

možné za dále uvedených podmínek. Nekomerční využití předmětu duševního

vlastnictví/výsledku Projektu ve spoluvlastnictví stran, např. k výukovým, vzdělávacím účelům

či k dalšímu výzkumu a vývoji (mimo smluvní výzkum a poskytování služeb), je možné i bez



souhlasu ostatních spoluvlastníků daného předmětu duševního vlastnictví. Před komerčním

využitím spoluvlastněného předmětu duševního vlastnictví je spoluvlastník, mající zájem na

komerčním využití, povinen před zahájením komerčního využítí uzavřít s ostatními

spoluvlastníky písemnou smlouvu, vníž budou sjednány podmínky komerčního využití a

přiměřená kompenzace pro ostatní spoluvlastníky. Spoluvlastníci se zavazují navzájem si

poskytnout maximální součinnost k uzavření takové smlouvy. Využitím předmětu duševního

vlastnictví nesmí dojít k ohrožení či znemožnění udělení právní ochrany předmětu duševního

vlastnictví, ani nesmí být jinak ohroženy důvěrné informace. Kplatnému uzavření licenční

smlouvy je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Výnosy 2 licencování spoluvlastněných

výsledků Projektu třetím osobám se rozdělí podle výše spoluvlastníckých podílů kdanému

výsledku Projektu. K převodu práv z předmětu duševního vlastnictví na třetí osobu je zapotřebí

jednomyslného souhlasu všech spoluvlastníků, K převodu podilu některého ze spoluvlastníků

na jiného spoluvlastníka se souhlas cstatních nevyžaduje. Na třetí osobu může některý ze

spoluvlastníků převést svůj podíl jen vpřípadě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě

jednoho měsíce písemnou nabidku převodu. V ostatních otázkách se vzájemné vztahy mezi

spoluvlastníky řídí obecnými předpisy () podílovém spoluvlastnictví.

10.11 Jakekoliv budoucí postoupení práv k výsledkům Projektu a využitívýsledků Projektu

11.1

11.2

11,3

11.4

bude realizováno tak, aby byla dodržena pravidla vyplývající 1 Rozhodnutí o poskytnutí

dotace a závazných podmínek progrz mu podpory Aplikace, z této Smlouvy, z ustanovení 9

16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění

pozdějších předpisů, a pravidla pro oblast veřejné podpory vyplývající z legislativy Evropske

unie. Smluvní strany se zavazuji, že práva kvýsledkům Projektu a práva na přístup k nim

budou mezi ně rozdělena tak, aby byl náležitě respektován zákaz nepřímé státní podpory

dle Sdělení Komise — Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci 2014/C 198/01.

Článek XI

Zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje uskutečněných v souvislosti s Projektem

Smluvní strany se zavazuji si vzájemně poskytovat veškeré informace nutné pro vykonávání

Činností podle Smlouvy, informace o činnostech v Projektu a o jejich výsledcích.

Zveřejňuje—li kterákoliv ze Smluvních ;tran informace o Projektu nebo o výsledcích Projektu je

povinna důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a dále

tu skutečnost, že výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatelé v rámci

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovaci. Současně je pak povinna uvést, že se jedná 0

Projekt řešený ve spolupráci s ostatními Smluvními stranami a uvést jejich identifikační znaky.

Zveřejněním nesmí být dotčena nebo ohrožena ochrana výsledků Projektu, jinak Smluvní

strana odpovídá ostatním Smluvním stranám za způsoben0u škodu.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu předávání výsledků do Rejstříku

informaci o výsledcích (dále jen „Rl\/") podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů:

a) Příjemce a Další účastník se zavazují samostatně předávat údaje o výsledcích vytvořených

při realizaci Projektu do RIV v termínech a ve formě požadované zákonem č. 130/2002 Sb.,

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

b) Způsob započítávání výsledků a podíl dedikací v rámci Projektu bude stanoven na základě

podílu, jímž Příjemce a Další účastník přispěli k dosažení započítatelných výsledků při

realizaci Projektu. Pokud se Smluvní strany na výše uvedeném nedohodnou, zavazují se

respektovat rozhodnutí, které v této věci vydá Poskytovatel nebo jiný věcně příslušný

rozhodčí orgán.

Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít v souvislosti stouto Smlouvou smlouvu o využití

výsledků Projektu, která bude upravovat konkrétní výsledky činnosti a povinností Smluvních

stran



Článek xu

Odpovědnost za škodu

12.1 Příjemce odpovídá Poskytovateli za zákonné použití poskytnuté podpory. Další účastník

odpovídá Příjemci za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy 3

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dalších dokumentů Poskytovatelé závazných pro program

podpory.

12.2 Pokud bude Poskytovatelem či jiným k tomu oprávněným orgánem v souvislosti s porušením

13.1

13.2

povinnosti při realizaci Projektu některou ze Smluvních stran uplatněna sankce v podobě odvodu

za porušení rozpočtové kázně, neproplacení či odnětí dotace či její části, smluvní pokuty či

jakékoli jiné finanční sankce, zavazuje se Smluvní strana, v důsledku jejíhož porušení povinnosti

k udělení příslušné sankce došlo, tuto sankci v plné výši uhradit Poskytovateli (nebo jinému

orgánu) či Příjemci, pokud smluvní povinnost porušil Další účastník a Příjemce Poskytovateli (či

jinému orgánu) sankci uhradil za Dalšího účastníka. Sankce bude povinnou stranou uhrazena do

30 dnů od doručení písemné výzvy kjejí úhradě. Smluvní strany výslovně sjednávají, že sankce

nebude dopadat do majetkové sféry jiné Smluvní strany, jež povinnost neporušila. Strana

porušivší povinnost sankci uhradí přímou platbou finančních prostředků ve výši odpovídající

udělené sankci; v případě neproplacení či odnětí dotace, které by dopadlo i do majetkové sféry

(včetně poskytnuté dotace či nároku na její poskytnutí) jiné Smluvní strany, jež povinnost

neporušila, strana porušivší povinnost tuto majetkovou ztrátu této jiné Smluvní straně plně

kompenzuje, avšak maximálně do výše odpovídající neproplacené či odňaté dotace dopadající

do majetkové sféry této jiné Smluvní strany. V případě, že dojde k udělení sankce v důsledku

porušení povinnosti více Smluvními stranami, jsou tyto povinny kjejí úhradě dle poměru jejich

způsobilých výdajů na řešení Projektu. Příjemce je povinen prokázat Dalšímu účastníkovi výši a

důvody sankce uložené Poskytovatelem či jiným orgánem, jejíž úhrady se domáhá.

Článek xm

Doba trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy a smluvní sankce

Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran, účinnosti nabývá

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede dle dohody Smluvních stran

Příjemce. Vsouvislosti s uveřejněním Smlouvy vregistru smluv si Smluvní strany vzájemně

potvrzují, že Smlouva neobsahuje informace představující obchodní tajemství ve smyslu § 504

občanského zákoníku. Platnost Smlouvy je ukončena po pěti letech od ukončení Projektu, pokud

se Smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení. Po uplynutí doby trvání Smlouvy zůstávají

platná a účinná ta ustanovení Smlouvy, u nichž je zřejmé, že bylo úmyslem Smluvních stran, aby

nepozbyla platnosti a účinnosti okamžikem uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena,

zejména ustanoveni týkající se vytvořeného duševního vlastnictví/výsledků Projektu, ustanovení

o archivaci a kontrole. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že platnost Smlouvy bude

ukončena okamžikem vydání rozhodnutí Poskytovatelé v dané veřejné soutěži, ze kterého bude

patrné, že návrh Projektu nebude podpořen poskytnutím podpory na jeho řešení.

Pokud Další účastník použije účelovou podporu poskytnutou mu na základě této Smlouvy v

rozporu s účelem a/nebo na jiný účel, než na který mu byla ve smyslu Smlouvy poskytnuta, nebo

v případě, kdy se prokáže, že údaje předané Dalším účastníkem před uzavřením Smlouvy, které

představovaly podmínky, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy, jsou nepravdivé, nebo

v případě jiného podstatného porušení povinnosti dle této Smlouvy Dalším účastníkem je

Příjemce oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit. Tímto ujednáním o odstoupení od Smlouvy

není dotčeno právo Příjemce na uplatnění náhrady Škody vzniklé v příčinné souvislosti

s porušením téže smluvní povinnosti Dalším účastníkem. Příjemce může odstoupit od Smlouvy

také v případě,že dojde k odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace Poskytovatelem.



13.3

13.4

13.5

13,6

13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Pokud Příjemce odstoupí od Smlouvy dle předchozího odstavce, je Další účastník povinen

Příjemci vrátit veškerou podporu, která mu byla na základě Smlouvy poskytnuta, a to včetně

případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s neoprávněným použitím této

podpory, a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení listiny

obsahující oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany Příjemce. Uvedené neplati, pokud bude

v této souvislosti Poskytovatelem stanoven jiný postup, Smluvní strany jsou povinny respektovat

a postupovat vždy dle rozhodnutí Poskytovatelé

Další účastník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení povinnosti

dle této Smlouvy ze strany Příjemce, přičemž podstatným porušením povinnosti Příjemce se pro

účely této Smlouvy rozumí například neposkytnutí částí dotace určené pro Dalšího účastníka ve

lhůtě dle bodu 8.3 této Smlouvy. Timto ujednáním o odstoupení od Smlouvy není dotčeno právo

Dalšího účastníka na uplatnění náhrady škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením téže

smluvní povinnosti Příjemcem.

Další účastník je dále oprávněn odstouoit od Smlouvy z důvodu a na základě jeho písemného

odůvodněného prohlášení o tom, že nemůže splnit své závazky dle Smlouvy. V takovém případě

je povinen vrátit dle pokynu Příjemce veškerou podporu, která mu byla na základě Smlouvy

poskytnuta, včetně případného majetkového prospěchu získaného v souvislosti s použitím této

účelové podpory, a to do 30 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy bylo doručeno Příjemci.

Uvedené neplatí, pokud bude v této souvislosti Poskytovatelem stanoven jiný postup, Smluvní

strany jsou povinny respektovat a postupovat vždy dle rozhodnuti Poskytovatelé.

Odstoupení od Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní straně.

Pokud Poskytovatel neuzná výdaje Projektu Dalšího účastníka nebo jejich část, je Další účastník

povinen vrátit neuznanou částku ve lhůtě stanovené Příjemcem na základě požadavku

Poskytovatelé. Nevrátí-li Další účastník Poskytovatelem neuznanou částku ve stanovené lhůtě,

je povinen zaplatit Příjemci úrok z prcdlení ve výši stanovené aktuálně platnými a účinnými

obecně závaznými právními předpisy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany ujednávají, že se budou řídit Rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt včetně

jeho příloh. Příjemce kopii Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí Dalšímu účastníkovi do S

pracovních dní od jeho vydání. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním této Smlouvy, jejích

příloh či dodatků a zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jeho příloh má vždy přednost znění

Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jeho příloh. V případě dalších povinností stanovených pro

realizaci Projektu Rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně jeho příloh, které nejsou upraveny

v této Smlouvě, se postupuje dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jeho příloh.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé při realizaci Smlouvy budou řešit

vzájemnou dohodou. Pokud by se nepodařilo dosáhnout smírného řešení v přiměřené době,

má kterákoli ze Smluvních stran právo předložit spornou záležitost soudu.

V případě, že se Smluvní strany dohodnou na ukončení Smlouvy, musí písemná dohoda o

ukončení Smlouvy obsahovat podminky ukončení Smlouvy. Nedílnou součástí dohody o

ukončení Smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení

Projektu Smluvními stranami vynaloženy.

Vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice, zejména

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů,

Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran, a to formou

písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě. Práva a povinností dle této Smlouvy není žádná ze

Smluvních stran oprávněna převest na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu

ostatních Smluvních stran a Poskytovatelé.

|()



14.6 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za

neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za

následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat

tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části

ustanoveni a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany

se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo

nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo

stejného výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo

zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

14.7 Smlouva je vyhotovena v listinné podobě v šesti kopiích s platností originálu, z nichž každá

strana obdrží po dvou, nebo je smlouva uzavřena v elektronické podobě v jednom vyhotovení.

14.8 Nedílnou součástí Smlouvyje příloha č. 1 — Rozpočet Projektu.

14.9 Příjemce a Další účastníci tímto prohlašují, že uzavření této Smlouvy proběhlo plně v souladu

sjejich interními předpisy a jsou si plně vědomi závazků, které uzavřením této Smlouvy

přebírají.

V Ostravě dne V Ostravě dne

Za Příjemce: Za Dalšího účastníka VŠB—TUO:

 

Miroslav Hampel prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

V Brně dne

Za Dalšího účastníka VUT:

 

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
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