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třída Tc auti 1541
7S161 smlouva o správě, využití a nakládání se společnými

výsledky/výstupy projektu č. TE02000006, s názvem Centrum 
alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných 

antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (dále jen
„Rámcová smlouva”)

Smluvní strany:

SYNPO, akciová společnost
se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí. S. K. Neumanna 1316, PSČ 532 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
627
zastoupená na základě plné moci předsedou představenstva Ing. Janem Hyršlem 
IČ: 46504711 
DIČ: CZ46504711 
(dále jen příjemce)

a * 2 0 17 0 014 54 *

Biomedica, spol. s r.o.
se sídlem Praha 5, Pekařská 8, PSČ 155 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5142
zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Říhou
IČ: 44265859
DIČ: CZ44265859
(dále jen účastník 1)

a

Centrum organické chemie s.r.o.
se sídlem Rybitví 296, PSČ 533 54
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
26785
zastoupená jednateli RNDr. Karlem Novákem a Ing. Lubomírem Kubáčem, Ph.D.
IČ: 28778758 
DIČ: CZ28778758 
(dále jen účastník 2)

a

Fatra, a.s.
se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4598
zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Čechmánkem a,
členem představenstva Ing. Luďkem Kramolišem
IČ: 27465021
DIČ: CZ27465021
(dále jen účastník 3)
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a
/ I N O T E X spol. s r.o.

se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1208, PSČ 544 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
2546
zastoupená jednatelem Ing. Janem Markem, CSc.
IČ: 47451963 
DIČ: CZ47451963 
(dále jen účastník 4)

a

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 
zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou 
IČ: 75010330 
DIČ: CZ75010330 
(dále jen účastník 5)

a

Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
zastoupená rektorem prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M. A., Ph.D.
odpovědná osoba za řešení: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
(dále jen účastník 6)

a

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 
zastoupená rektorem prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., 
IČ: 70883521 
DIČ: CZ70883521 
(dále jen účastník 7)

(společně pak „Smluvní strany").

Preambule

Smluvní strany uzavírají Rámcovou smlouvu o správě, využití a nakládání se společnými 
výsledky/výstupy projektu č. TE02000006, s názvem Centrum alternativních ekologicky 
šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (dále jen 
„Projekt”), realizovaného prostřednictvím účinné spolupráce, směřující ke společnému cíli, při 
zohlednění zejména finančních, vědeckých i technologických rizik. Projekt byl podpořen z 
Programu Technologické agentury ČR (dále jen “Poskytovatel”) na podporu rozvoje 
dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým 
sektorem - Centra kompetence (dále jen “Program”).
Společným úsilím Smluvních stran dochází k naplnění stanovených cílů Projektu i Programu, 
z nějž byl projekt podpořen, a též k vytvoření společného duševního vlastnictví.
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Tato Rámcová smlouva vychází též ze Smlouvy o spolupráci na řešení programového 
projektu č. TE02000006, uzavřené dne 11.3. 2014, včetně jejích dodatků.
Způsob řešení Projektu ctí zásady vycházející z evropské i národní právní úpravy platné a 
účinné v době uzavření této Rámcové smlouvy a dodržuje ustanovení zejména těchto 
právních dokumentů:
• Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - 
Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014 (dále jen „Nařízení"), zejm. čl. 25, 
28 a 29;

• rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie C 
198, 27. června 2014 (dále jen „Rámec");

• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
• zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;

• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla); ve znění pozdějších předpisů.

7

Článek 1. 
Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají tuto Rámovou smlouvu jako vyjádření vůle zajistit jednotný 
postup při správě, nakládání a využití výsledků Projektu.
Rámcová smlouva rozšiřuje a upravuje článek V. Duševní vlastnictví Smlouvy o 
spolupráci na řešení programového projektu č. TE02000006, uzavřené dne 11.3. 2014. 
Rámcová smlouva se vztahuje ke všem výsledkům Projektu, jak je definováno níže v 
Článku 3.
Tato Rámcová smlouva je uzavírána mezi Smluvními stranami jakožto všemi účastníky 
Projektu s tím, že se zavazují uzavírat ktéto Rámcové smlouvě prováděcí smlouvy, které 
budou upravovat a povinnosti dotčených Smluvních stran k výsledkům Projektu (dále jen 
“Prováděcí smlouva”), anebo vystavit čestné prohlášení o vzniku/využití výsledku 
Projektu, pokud bude dotčená Smluvní strana jediným vlastníkem a uživatelem výsledku 
(dále jen „Čestné prohlášení").
Pro účely této Rámcové smlouvy se dotčená Smluvní strana Projektu rozumí ta Smluvní 
strana, která má uzavřít nebo uzavřela Prováděcí smlouvu, anebo která má vystavit 
anebo vystavila Čestné prohlášení.
Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že každá Prováděcí smlouva 
nebo Čestné prohlášení bude obsahovat závazek dotčených Smluvních stran o převzetí 
ustanovení Rámcové smlouvy jako svých práv a povinností.
Smluvní strany se zavazují respektovat následující pravidla pro nakládání s duševním 
vlastnictvím, pokud se nedostanou do rozporu s pravidly Projektu.
Právem duševního vlastnictví se pro účely této Rámcové smlouvy rozumí zejména:
a) autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze a 

know-how,
b) průmyslová práva, tedy ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy, patenty 

a užitné vzory) předmětů průmyslového výtvarnictvi (průmyslové vzory), práva na 
označení (ochranné známky) a konstrukční schémata.

Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou autorského práva, práv souvisejících s 
právem autorským a právem pořizovatele databáze se řídí obecně závaznými právními 
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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tf 9. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou průmyslového vlastnictví vytvořeného při 

realizaci Projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména 
zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 
527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných 
vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 
průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon 
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 
Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 
93/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

10. Vlastnické právo k výsledkům Projektu náleží při zachování práv jejich autorů a původců, 
těm Smluvním stranám, jejichž činností, respektive činností zaměstnanců, bylo těchto 
výsledků dosaženo, a to v podílu, kterým se na vzniku duševního vlastnictví podílely. V 
případě, že bylo výsledku dosaženo spoluprací více Smluvních stran, zavazují se tyto 
dotčené Smluvní strany, společně s Hlavním příjemcem jako vedlejším účastníkem, 
neprodleně uzavřít Prováděcí smlouvu dle čl. 2 odst. 1 - 8 této Rámcové smlouvy a jejím 
prostřednictvím písemnou formou upravit svoje vzájemná práva a povinnosti k takto 
vytvořenému duševnímu vlastnictví, zejména způsob a formu průmyslově-právní ochrany 
výsledku, spoluvlastnické podíly, poměr úhrady nákladů spojených s vedením 
příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany, jakož i způsob jeho 
využití. V případě, že bylo výsledku dosaženo činností jedné ze Smluvních stran, předloží 
dotčená Smluvní strana Hlavnímu příjemci Čestné prohlášení dle čl. 2 odst. 1, 2, 3 a 5, 6 
této Rámcové smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí pro dosažení dohody ohledně práv a 
povinností odst. 9 tohoto článku této Rámcové smlouvy.

12. Jestliže ke vzájemné dohodě dle čl. 1 odst. 9 a 10 této Rámcové smlouvy nedojde, může 
se do jednání o právech a povinnostech vložit též Hlavní příjemce nebo jím pověřená 
osoba, pokud s tím dotčené Smluvní strany budou souhlasit. Hlavní příjemce či jím 
pověřená osoba v rámci jednání navrhne dotčeným Smluvním stranám možné varianty 
řešení.

13. Jestliže se dotčené Smluvní strany o právech a povinnostech ani poté nedohodnou, 
budou veškeré spory vzniklé v souvislosti se správou, využitím a nakládáním se 
společnými výsledky/výstupy Projektu nejprve řešeny smírnou cestou, jednáním 
statutárních orgánů nebo oprávněných zástupců za účelem dosažení dohody. V případě 
přetrvávajícího rozporu, který se přes opakovaná jednání zástupců dotčených Smluvních 
stran nepodaří vyřešit smírně, je kterákoli z dotčených Smluvních stran oprávněna obrátit 
se na příslušný soud.

14. Jestliže některá ze Smluvních stran bude porušovat povinnosti vyplývající z této 
Rámcové smlouvy nebo z Prováděcí smlouvy, řídící výbor Projektu vyzve tuto Smluvní 
stranu k nápravě. Výzva musí být učiněna písemně a musí obsahovat:
a) výčet povinností, které byly porušeny,
b) popis skutečností, zakládajících toto porušení,
c) přiměřený čas k nápravě, pokud náprava nespočívá pouze ve zdržení se určitého 

jednání.
Pokud porušování povinností vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo z Prováděcí 
smlouvy Smluvní stranou i přes výzvu podle tohoto odstavce trvá, řídící výbor Projektu

'/

/

//
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o/v
vyhotoví o této skutečnosti zprávu, kterou zašle Smluvním stranám. Součástí této zprávy, 
může být návrh na odstoupení Smluvní strany, která porušuje své povinnosti, z řešení 
projektu.J :

/, '

/ Článek 2.
Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě a Čestné prohlášení o využití výsledků//; ' ^

1. Smluvní strany se zavazují uzavřít Prováděcí smlouvy anebo vystavit Čestná prohlášení 
ke všem výsledkům Projektu. Jedná-li se o výsledek vhodný k průmyslově-právní 
ochraně, uzavřou dotčené smluvní strany Prováděcí smlouvu, resp. dotčená smluvní 
strana vystaví Čestné prohlášení, před podáním přihlášky k průmyslově-právní ochraně. 
Jedná-li se o výsledek nechráněný, uzavřou dotčené smluvní strany Prováděcí smlouvu, 
resp. dotčená smluvní strana vystaví Čestné prohlášení, před přihlášením do Registru 
informací o výsledcích (RIV). Strany se zavazují, že budou vkládat záznam výsledku do 
RIV a všech ostatních registrů a databází nejdříve po uzavření Prováděcí smlouvy, resp. 
po vystavení Čestného prohlášení. V případě prokazatelné časové tísně, nejdříve po 
řádném schválení záměru uzavřít Prováděcí smlouvu, resp. vystavit Čestné prohlášení, 
dle odst. 6 tohoto článku.

2. Prováděcí smlouva, resp. Čestné prohlášení, musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
identifikační údaje smluvních stran, název a identifikační údaje projektu, vymezení 
výsledku, úpravu autorských a vlastnických práv k výsledku, u Prováděcí smlouvy dále 
datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy, sankce za porušení smlouvy.

3. Výsledky Projektu je možné využívat v praxi, a to v průběhu i po skončení projektu. Pro 
účely této Rámcové smlouvy se využitím v praxi rozumí zejména obchodní využití, rozvoj 
stávající infrastruktury, výrobkového portfolia nebo služeb. Je-li využití výsledku známé 
nebo plánované v době před uzavřením Prováděcí smlouvy, uvede se do Prováděcí 
smlouvy, způsob využití výsledku, dále doba, po kterou bude výsledek využit, nejdéle 
však do 5 let od ukončení řešení Projektu, úprava užívacích práv k výsledku a podmínky 
využití v souladu s §16 Zákona č. 130/2002 Sb. V tomto případě plní konkrétní Prováděcí 
smlouva roli Smlouvy o využití výsledku, jak požadují Všeobecné podmínky 
Poskytovatele.

4. Není-li využití výsledku známé v době před podpisem Prováděcí smlouvy, zavazují se 
dotčené smluvní strany uzavřít dodatek k příslušné Prováděcí smlouvě upravující užití 
výsledku a příslušná užívací práva stejně jako v odst. 3 tohoto článku. Dodatek se uzavře 
před využitím výsledku v praxi, nejpozději však před ukončením řešení Projektu, nebo v 
takové lhůtě, kterou určí Hlavní příjemce, a která je přiměřená okolnostem, a to v souladu 
s ustanovením platné právní úpravy v době uzavření smlouvy o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a platnými Všeobecnými 
podmínkami Poskytovatele.

5. Každá jednotlivá uzavřená Prováděcí smlouva se okamžikem jejího uzavření stává 
součástí Smlouvy o spolupráci na řešení programového projektu č. TE02000006, se 
okamžikem jeho vystavení stává součástí Smlouvy o spolupráci na řešení programového 
projektu č. TE02000006

6. Před uzavřením Prováděcí smlouvy anebo vystavením Čestného prohlášení musí 
vedoucí pracovního balíčku, přičemž pracovní balíčky Projektu a jejich vedoucí jsou 
popsáni ve schváleném Projektu, oznámit tento záměr Hlavnímu příjemci, přičemž musí 
uvést název výsledku, stručný popis výsledku a procentuální rozdělení autorských práv a 
vlastnických práv mezi dotčené Smluvní strany, pokud je jich více než jedna, a současně 
s tím předložit protokol o zkoušce, případně jiný dokument, dokládající dosažení 
výsledku. Hlavní příjemce poté emailem informuje všechny Smluvní strany Projektu a 
ponechá jim 10 pracovních dnů k případným námitkám. Po uplynutí této doby, a pokud 
žádná ze Smluvních stran neuplatní námitku, považuje se předložený záměr na uzavření 
Prováděcí smlouvy anebo vystavení Čestného prohlášení za schválený všemi Smluvními
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stranami. Pro vypořádání případných námitek platí analogicky ustanovení čl. 1 odst. 10, 
11 a 12 této Rámcové smlouvy.

7. Jestliže dojde v době účinnosti Prováděcí smlouvy k podstatné změně v jejím obsahu, 
dotčené smluvní strany uzavřou Dodatek k této Prováděcí smlouvě, ve kterém nově 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Zároveň se postupuje v souladu s čl. 6 odst. 1 této 
Rámcové smlouvy.

//

i t

Článek 3. 
Výsledky Projektu

Pro účely této Rámcové smlouvy se výsledky Projektu rozumí všechny výsledky jak 
plánované, tak dosažené nad rámec schváleného návrhu Projektu, pokud lze prokázat, 
že jich bylo dosaženo v souvislosti s řešením Projektu a byly Poskytovateli oznámeny (ve 
formě žádosti o změnu, oznámení o změně, v průběžné či závěrečné zprávě nebo jiným 
způsobem dle pravidel Poskytovatele).

2. Výsledky Projektu jsou uvedeny v aktuálním schváleném návrhu Projektu, popř. upraveny 
dle změn schválených Poskytovatelem.

3. Prováděcí smlouvy mohou obsahovat i výsledky, které byly dosaženy při řešení Projektu 
nad rámec výsledků schválených Poskytovatelem a které vedou k dosažení cíle/cílů 
Projektu a Programu.

4. Výsledkem projektu jsou rovněž publikace. Publikační činnost realizovaná kteroukoliv ze 
smluvních stran musí být realizována takovým způsobem, aby nebyla dotčena autorská 
práva, vlastnická práva smluvních stran nebo třetích osob, ani práva na průmyslově- 
právní ochranu a případné komerční využití výsledků. Proto se na publikace vztahují 
stejná pravidla jako na ostatní výsledky Projektu dle čl. 2 této Rámcové smlouvy. Ke 
zveřejnění výsledku může dojít pouze v případě, že ostatní Smluvní strany nevznesou 
námitky ve lhůtě 10 dnů dle čl. 2 odst. 6 této Rámcové smlouvy. Publikace výsledků se 
však nepovažuje za využití výsledku v praxi, jak uvádí čl. 2 odst. 3 této Rámcové 
smlouvy, který se na publikace neaplikuje.

1.

Článek 4.
Změna účastníků Projektu/Smluvních stran v průběhu řešení Projektu

1. Změna účastníků Projektu je možná pouze v případě, že bude schválená 
Poskytovatelem.

2. Jestliže v době účinnosti této Rámcové smlouvy dojde k:
a) odstoupení některého účastníka z řešení Projektu;
b) přistoupení nového účastníka do Projektu;
c) výměně účastníků projektu s převzetím všech práv a povinností vyplývajících z 

projektu;
vždy se vyhotovuje Dodatek k této Rámcové smlouvě, ve kterém se nově upraví 
vzájemná práva a povinnosti.

3. Jestliže nastane skutečnost uvedená v čl. 4 odst. 2 písm. a) nebo c) této Rámcové 
smlouvy v době, kdy byla uzavřena Prováděcí smlouva, dotčené Smluvní strany jsou 
povinny upravit budoucí práva a povinnosti vážící se k výsledkům Projektu v Dodatku k 
odpovídající Prováděcí smlouvě.

4. Jestliže nastane skutečnost uvedená v čl. 4. odst. 2 písm. b) této Rámcové smlouvy a 
přistoupivší účastník Projektu se bude účastnit činností, které již dříve vedly k vytvoření 
výsledku Projektu a k tomuto výsledku již existuje platná a účinná Prováděcí smlouva, 
dotčené Smluvní strany jsou povinny vymezit stávající i budoucí práva a povinnosti vážící 
se k výsledkům Projektu s ohledem na přistoupení nového účastníka do Projektu v 
Dodatku k odpovídající Prováděcí smlouvě.
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Článek 5.
Závěrečný přehled k Rámcové smlouvě

1. Po uzavření poslední Prováděcí smlouvy anebo předložení posledního Čestného 
prohlášení, podle toho, který úkon nastane později, Hlavní příjemce zpracuje Závěrečný 
přehled k Rámcové smlouvě (dále jen “Závěrečný přehled”), do kterého uvede zejména 
celkový výčet výsledků, chronologický výčet uzavřených Prováděcích smluv a jejich 
účinnosti a dobu jejich trvání, chronologický výčet předložených Čestných prohlášení, 
relevantní změny v průběhu řešení Projektu (např. změna výsledků, změna účastníků 
Projektu apod.), případně další skutečnosti, bude-li to třeba.

2. Hlavní příjemce tento Závěrečný přehled předá každé Smluvní straně bezodkladně po 
jeho vyhotovení a to předem domluveným způsobem.

3. V případě, že nastane skutečnost uvedená v čl. 4 odst. 2, písm. a) nebo c) této Rámcové 
smlouvy, má odstoupivší účastník právo vyžádat si Závěrečný přehled platný ke dni jeho 
odstoupení. Hlavní příjemce je povinen mu tento Závěrečný přehled předat.

/

Článek 6.
Archivace a číslování Smluv a Dodatků

1. Veškeré dokumenty, které se budou vázat k této Rámcové smlouvě, jako jsou zejména 
Dodatky k Rámové smlouvě, Prováděcí smlouvy, Čestná prohlášení, Dodatky k 
Prováděcím smlouvám, budou vyhotovovány v tolika vyhotoveních, aby vždy jedno 
vyhotovení náleželo Hlavnímu příjemci.

2. Smlouvy mezi smluvními stranami, které se váží k výsledkům vzniklým před uzavřením 
této Rámcové smlouvy, jsou považovány za platné Prováděcí smlouvy, pokud obsahují 
minimálně údaje uvedené v čl. 2 odst. 2 této Rámcové smlouvy. Tyto smlouvy je možné 
upravovat dodatky, jak uvádí čl. 2 odst. 4 a 8 této Rámcové smlouvy.

3. Hlavní příjemce stanoví odpovědnou osobu, která bude zajišťovat administrativní 
záležitosti, archivaci a řádnou posloupnost uzavírání a číslování Prováděcích smluv, 
Čestných prohlášení a Dodatků.

4. Hlavní příjemce je odpovědný za evidenci a archivaci všech jemu příslušejících 
písemností uvedených v čl. 6, odst. 1 této Rámcové smlouvy a dalších relevantních 
písemností, které se váží k této Rámcové smlouvě.

Článek 7.
Sankční ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z Prováděcích smluv bude obsahovat sankční 
ustanovení vážící se k porušení konkrétních povinností z Prováděcí smlouvy 
vyplývajících.

Článek 8.
Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této Rámcové Smlouvy odstoupit z důvodu svého odstoupení z 
řešení Projektu. Odstoupení je nutno doručit písemně Hlavnímu příjemci, který bude 
informovat ostatní účastníky. Odstoupení je účinné k okamžiku doručení Hlavnímu 
příjemci.

2. Dále je možné od této Rámcové smlouvy odstoupit, bude-li v rozporu s účinnými 
právními předpisy.
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Článek 9.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Rámcová smlouva nabývá a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními 
stranami.
Účinnost této Rámcové smlouvy končí 3 roky po ukončení řešení Projektu. V případě, že 
účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne toto období, končí účinnost Rámcové 
smlouvy společně s nejpozději končící účinností Prováděcí smlouvy. O skončení 
účinnosti Prováděcí smlouvy je Hlavní příjemce povinen ostatní Smluvní strany bez 
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tato Rámcová smlouva je sepsána v 8 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení a 1 vyhotovení náleží Poskytovateli.
Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavření této Rámcové smlouvy proběhlo plně v 
souladu s jejich interními předpisy a jsou si plně vědomy závazků, které uzavřením této 
Rámcové smlouvy přebírají.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Rámcová smlouva byla sepsána dle jejich 
svobodné vůle, vážně a určitě a představuje úplnou a správnou vůli a dohodu všech 
Smluvních stran.
Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými 
dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

2.(

3.

4.

5.

6.

Dne: .1 8 -10- 2017

Podpisy smluvních stran:

Příjemce

SYNPO, akrová společnost 
Ing. Jan Hypl 
předseda představenstva
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účastník 1

Biomedica, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Říha, 
jednatel organické chemie s.r.o.

č. p.296
m S4 Rybiwí

Centrum

účastník 2

Centrum organické chemie s.r.o.
RNDr. Karel Novák 
jednatel

Centrum organické chemie s.r.o.
Ing. Lubomír Kubáč, Ph.D. 
jednatel

02 S

třída Tomáše Bati 1541 
763 61 Napa^dlaúčastník 3

Fatra/
Tng.-Luděk Kramoliš 
člen představenstva

Fatra, a.s.
Ing. Pavel Čechmánek 
místopředseda představenstva

a.s.

účastník 4
R-

Štefánikova 1208 
544 m Dvůr Králové nad Labem

S
inot]ě^č

Ing. Jan Marek, CSc., 
jednatel

spol. s r.o.
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účastník 5 STÁTNí ZDRAVOTNÍÚSTAV
Šrobárova 48 

100 42 Praha 10
IČ 76010330, tel.: +42Q2670822S6

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
Ing. Jitka Sosnovcová, 
ředitelka

účastník 6

n 10. 2017i UNIVERZITA PAUCKÉHO V OLOMOUCÍ

Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., 
rektor

rektorát
Kfížkovského 8, 77 i 47 Qlomor.

účastník 7

/,

'a7
jj -10- mt£ \

1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prof. Ing. Petr Sáhá, CSc., 
rektor

(Odpovídá PodpisDatum

I PO/OO
EO

£4Vécně

7Správce
rozpočtu
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