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Číslo smlouvy: 17/SML2635/SoS/SPRP 
JID: 109208/2017/KUUK 

 
 
 
 

Ústecký kraj 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
zastoupený hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem 

 
na straně jedné (dále jen jako „Ústecký kraj“) 

 
 

a 
 
 
 

Technologické centrum Akademie věd České republiky  

se sídlem: Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
IČ: 60456540 
DIČ: CZ60456540 
zastoupené ředitelem Ing. Karlem Klusáčkem, CSc. MBA 

 
na straně druhé (dále jen jako „TC“) 

 

dále společně také jako „smluvní strany“ 

 

 

uzavírají 

 

 

Memorandum o spolupráci 
 
 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti podpory podnikání, 
inovací a transferu technologií.  
 

1.2 Cílem spolupráce je, prostřednictvím podpory podnikání, inovací a technologického 
transferu, zvýšit internacionalizační aktivity a konkurenceschopnost firem, spolupráci 
inovativních podniků s výzkumnými organizacemi a rozvíjet podmínky pro podnikání 
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v Ústeckém kraji a propagovat Ústecký kraj jako vhodné místo pro podnikání 
v oborech s vyšší přidanou hodnotou. 
 
 
 

 
 

Čl. 2 

Hlavní formy spolupráce  

2.1 Konkrétní spolupráce bude Ústeckým krajem realizována dle jeho možností zejména 
takto: : 

a) bude šířit informace o činnosti TC, zejména pak o službách mezinárodní sítě 
Enterprise Europe Network, kterou TC na území ČR koordinuje; 

b) bude regionálním partnerem aktivit TC směřujícím k rozvoji podnikání a inovací na 
území Ústeckého kraje; 

c) zapojí se do vyhledávání těch podnikatelských subjektů v území Ústeckého kraje, 
který by mohly být vhodnými příjemci služeb podpory podnikání, inovací a 
technologického transferu poskytovaných TC; 

d) zájemcům o zapojení do mezinárodní technologické, výzkumné a obchodní 
spolupráce zajistí kontakt na odborné pracovníky TC; 

e) bude podporovat účast zájemců z Ústeckého kraje na veletrzích a bilaterálních 
jednáních podporovaných sítí Enterprise Europe Network ČR; 

f) bude pravidelně pořádat konzultační dny pro zájemce o řešení ochrany duševního 
vlastnictví a průmyslových práv. 

 
2.2 Konkrétní spolupráce bude TC realizována zejména takto: 

a) prostřednictvím nástrojů sítě Enterprise Europe Network bude pro podnikatele 

a výzkumné organizace z Ústeckého kraje vyhledávat zahraniční partnery pro 

mezinárodní obchodní, technologickou a výzkumnou spolupráci, 

 
b) pro podnikatele z Ústeckého kraje bude zajišťovat odborné konzultační 

a poradenské služby a na podnět a ve spolupráci s Ústeckým krajem organizovat 

informační semináře a další informační aktivity zaměřené na podporu podnikání, 

 
c) v rozsahu aktivit Enterprise Europe Network a dalších projektů realizovaných TC 

bude podporovat vyhledávání zahraničních partnerů a internacionalizaci aktivit 

pro zájemce z řad podnikatelů a firem z Ústeckého kraje, 

 
d) pro zájemce z Ústeckého kraje zajistí konzultační činnost v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví a průmyslových práv. 

 
Čl. 3 

Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Spolupráce smluvních stran na jednotlivých aktivitách bude uskutečňována na 
základě samostatných písemných smluv. 
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3.2 Veškeré změny tohoto memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky. Toto 
ustanovení se nepoužije na změnu osob uvedených v odst. 3.3, kdy změny těchto 
osob budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

3.3 Smluvní strany určují kontaktní osoby: 

 za Ústecký kraj – vedoucí oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a 
podnikání Ing. Alexandra Zdeňková v odboru strategie přípravy a realizace 
projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje  

 za TC –

3.4 Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž může být vypovězeno pouze 
písemnou formou doručenou druhé smluvní straně. 

3.5 Memorandum je vyhotoveno ve dvou pare s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno pare pro svoji potřebu. 

3.6 O uzavření tohoto memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 
053/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017 

3.7   Toto memorandum bude zveřejněno v registru smluv postupem dle zákona č. 
340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Ústecký 
kraj, který následně zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána TC na e-
mailovou adresu/ do datové schránky. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Praze dne 

 

 

 

 

………………………………………… …  ……………………………………………….. 

    Oldřich Bubeníček             Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA  
hejtman Ústeckého kraje          ředitel TC AV ČR 

 

 


