
Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje vytvořených při řešení 
jjektu „Diagnostika nádorových onemocnění s podporou Next Generation

Sequencing“

uzavřená v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 zákona Č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění

Článek I 

Smluvní strany

1. Příjemce dotace

Název: VUAB Pharma a.s.
se sídlem: Vltavská 53, 252 63 Roztoky
IČ: 63078180
DIČ: CZ63078180
Bank. Spojení: Komerční banka Praha
Č. účtu:
Zastoupen: předsedou představenstva (na základě

Pověření)
Zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3036 

(dále jen „Příjemce“)

a

2. Další účastník projektu

Název: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)
se sídlem: Technická 5 ,166 28 Praha 6 -  Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373
Bank. Spojení: Praha 6
Č. účtu:
Zastoupena: prorektorem pro VaV

(dále jen ,,Další účastník projektu“)

Preambule

Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na základě 
smlouvy č. 2014TA04010838, uzavřené mezi Příjemcem a poskytovatelem veřejné podpory 
v rámci programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 
Technologické agentury České republiky (TA ČR, dále jen Poskytovatel). Smluvní strany se 
zavazují ke spolupráci na využití výsledků výzkumu a vývoje z tohoto projektu v praxi.
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Článek II

Identifikační údaje projektu
Identifikační číslo projektu: TA04010838
Název projektu: ..Diagnostika nádorových onemocnění s podporou Ncxt Generation 
Sequencing“

Článek III

Vymezení výsledků
Předmětem smlouvy jsou výsledky uvedené v Implementačním plánu aplikace 
výsledků předmětného projektu v praxi, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

Článek IV

Úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům
Vlastníkem nehmotných výstupů jsou jejich tvůrci ve smyslu autorského zákona, což se 
týká dvou výsledků typu Z, a to „Ověřený technologický postup přípravy vzorků kitem 
nádorů kolorekta pro NGS zařízení“ a „Ověřený technologický postup přípravy vzorků 
kitem nádorů NSCLC pro NGS zařízení“ . Tyto ověřené technologické postupy lze 
bezúplatně využívat bez omezení pouze pro další výzkumně vývojové projekty 
spoluřešitelů VUAB Pharma a.s. a VŠCHT. Potenciální předání třetím stranám je 
zakázáno s výjimkou uzavření vzájemné dohody smluvních stran včetně dohodnuté 
platby za jejich užití.
Vlastníkem dvou hmotných výsledků typu G, a to „ Prototyp kilu pro zpracování vzorků 
nádorů kolorekta“ a „Prototyp kitu pro zpracování vzorků nádorů NSCLC“ je Příjemce 
jako jejich tvůrce, realizátor, výrobce a dodavatel na trh a také proto, že pro uvedení na 
trh musí Příjemce dále profinancovat a zajistit jak veškeré náležitosti předepsané 
platnými vyhláškami pro IVD diagnostiku, včetně CE certifikace vyvinutých kitů, tak 
náklady na jejich promoci a prodej.

Článek V

Způsob využití výsledku a doba jejich uplatnění
Využití nehmotných výsledků definovaných v odstavci 4.1 Smlouvy je  věcí každé ze 
smluvních stran s ohledem na ujednání v odstavci 4.1 po dobu 5. let od ukončení 
projektu.
Hmotné výsledky typu G, a to prototypy kitů pro zpracování vzorků nádorů kolorekta a 
NSCLC, které jsou uvedené v příloze Implementačního plánu projektu, budou vyráběny 
v prostorách Příjemce jako certifikovaná IVD diagnostika a po jejich certifikaci CE 
budou uvedeny na trh diagnostik nádorových onemocnění. V případě, že výsledek 
vývoje účastníka projektu VŠCHT bude součástí vyvinutých IVD kitů, bude tomuto 
účastníku projektu v případě úspěšného zavedení vyvinutých IVD kitů na trh vyplacena 
odměna ve výši 2 % z ročních prodejů těchto IVD kitů. Toto ujednání je závazné po 
dobu 5. let od ukončení projektu.

Článek VI

Způsob nakládání s výsledky a rozsah důvěrnosti údajů
Způsob nakládání s výsledky je dán Implementačním plánem projektu TA04010838, 
který je nedílnou přílohou této Smlouvy.
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6.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že informace, dokumentace a výsledky práce, 
předané a vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy, jakož i jednotlivých následných 
smluv, budou pokládány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně ani využity jinak 
než pro účel Smlouvy. Toto ustanovení neplatí ve vztahu k Poskytovateli.

Článek VII

Sankce za porušení smlouvy
7.1 V případě porušení povinnosti uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy se za každé 

jednotlivé porušení povinnosti Smlouvy Smluvní stranou sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1000 tis. Kč splatná na účet druhé Smluvní strany uvedený v čl. I Smlouvy.

Článek VIII

Datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy
8.1 Smlouvaje uzavírána na dobu určitou, s dobou trvání Smlouvy od 1. 1. 2018 do 31. 12.

2022.

V Roztokách dne V Praze, dne..

Za Příjemce: Za Dalšího účastníka projektu:

prorektor pro VaV VŠCHT Praha 

otisk razítka
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