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Smlouva o financování laboratoří a studijních výzkumných služeb

Operátor ICT, a.s.
adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: 
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
číslo účtu: 
(Dále jen „OPERÁTOR“)
a
České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, (The Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, CTU)
adresa: Jugoslávských partyzánů 3, 166 00, Praha 6
zastoupený: ředitelem Institutu Prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c.
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
číslo účtu: 
(Dále jen „CIIRC“)
(společně jako „strany“).
Smlouva:
Smluvní strany mají v úmyslu vyvíjet společné úsilí v podpoře a posílení výzkumných kapacit CIIRC v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v oblasti vývoje a testování využití rozšířené reality, aplikací pro vizualizaci inteligentních měst, konverzi 3D městských dat (3D modely) a vývoji rozhraní (API) z různých simulačních nástrojů nebo online dat v reálném čase v oblasti inteligentních měst nebo budov. To vše v rámci projektu s názvem „Virtualizace Prahy“, který vychází z koncepce Smart Prague do roku 2030.
V souladu s výše uvedeným se strany dohodly na následujícím:
	Jako protihodnotu za přístup a používání laboratoře CIIRC (společná laboratoř Centrum Města Budoucnosti - CMB), včetně používání společných sociálních zařízení, kuchyňky, jedno (1) rezervované parkovací stání pro OPERÁTORA, práva udělená podle části C této smlouvy a případné využití studentů OPERÁTOR souhlasí zaplatit CIIRC 490 128,- Kč bez DPH ročně („Financování laboratoří“)

V souvislosti s výše uvedeným Financováním laboratoří, poskytne CIIRC v případě požadavku OPERÁTORA po dobu trvání této smlouvy rovněž další rezervovaná parkovací stání, za které OPERÁTOR zaplatí 850,- Kč bez DPH/automobil/měsíc. 
V souvislosti s výše uvedeným Financováním laboratoří, může OPERÁTOR při realizaci využít služeb studentů CIIRC. V takovém případě uzavře OPERÁTOR s vybraným studentem („Financovaný student“) smlouvu o Financování Studenta, ve které budou upraveny veškeré podmínky spolupráce mezi OPERÁTOREM a Financovaným studentem, popř. též další navazující smlouvy dle části C. 6. této Smlouvy.  
	Každoroční financování laboratoří bude rozděleno na čtyři platby ve výši 122 532,- Kč bez DPH odpovídající Financování laboratoří za příslušné kalendářní čtvrtletí. Faktury za Financování laboratoří za příslušné kalendářní čtvrtletí budou vystaveny nejdříve 5. den prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. V případě že Financování laboratoří nebude pokrývat celé kalendářní čtvrtletí, bude CIIRC fakturovat poměrnou částku vniklou podílem počtu dnů po které Financování laboratoří trvalo a počtu dnů v daném čtvrtletí. Každá faktura, kterou CIIRC vystaví, musí být uhrazena bankovním převodem do 15 dnů. 
	Jako protiplnění za její podporu bude OPERÁTORU uděleny následující výhody:

	Právo spoluužívat společnou laboratoř Centrum Města Budoucnosti - CMB pro zástupce OPERÁTORA a jím podporované studenty, dále právo používat společná sociální zařízení a kuchyňku, to vše v budově CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6. CIIRC je oprávněn během trvání smlouvy laboratoř přerozdělit. Řízený přístup do dedikovaných laboratoří pro OPERÁTORA bude omezen a povolen pouze financovaným studentům, studentským poradcům CIIRC a personálu OPERÁTORA. Do společné laboratoře pak i dalším partnerům této laboratoře, případně i veřejnosti v přítomnosti pověřené osoby. OPERÁTOR může společnou laboratoř využívat jakýmkoli způsobem souvisejícím s výzkumem a vývojem v rámci Financované laboratoře, pokud tím neomezí ostatní partnery v užití společné laboratoře CMB. OPERÁTOR je v rámci udělených výhod dále oprávněn využívat pro své potřeby jedno (1) rezervované parkovací stání na přilehlém pozemku.    
	Vzhledem k tomu, že společná laboratoř Centrum Města Budoucnosti – CMB bude využívána několika subjekty, bude ustaven kolektivní orgán – Rada CMB, ve kterém budou tyto subjekty zastoupeny. Rada CMB bude koordinovat strategický rozvoj CMB.
	OPERÁTOR je povinen využívat prostory v souladu s touto smlouvou a právními předpisy. Zejména je OPERÁTOR povinen zajistit dodržování mravních zásad, nedopouštět se trestné činnosti, dodržovat správní, hygienické a bezpečnostní předpisy a předcházet škodám. OPERÁTOR je zodpovědný za jakékoli škody způsobené jeho zaměstnanci. Odpovědnost OPERÁTORA je omezena na přímé škody způsobené jeho zaměstnanci na vybavení laboratoře CIIRC v hodnotě vzniklé škody na dané věci platné v okamžiku poškození. OPERÁTOR nesmí, bez předchozího souhlasu CIIRC poskytnout přístup do Financovaných laboratoří třetím stranám, ani nesmí nakládat s jakýmikoliv právy souvisejícími s Financováním laboratoří ve prospěch třetích stran bez předchozího schválení CIIRC.
	Včasný přístup ke každé navrhované publikaci nebo jinému zveřejnění (dále jen "Navrhovaná publikace"), která zahrnuje výsledky kterýchkoliv prací prováděných studentem CIIRC. CIIRC souhlasí s předložením kopie každé Navrhované Publikace OPERÁTORA nejméně šedesát (60) dní před jejím podáním k publikaci. Pokud OPERÁTOR rozhodne, že je v Navrhované Publikaci zahrnut předmět s potenciálem patentovatelnosti nebo jeho důvěrné informace, oznámí to OPERÁTOR písemně CIIRC do třiceti (30) dnů od obdržení Navrhované Publikace. V případě patentovatelného předmětu CIIRC souhlasí s odložením zveřejnění tohoto patentovatelného předmětu po dobu nepřesahující dvanáct (12) měsíců od data přijetí navrhované publikace OPERÁTORA, aby byla umožněna žádost o zákonnou ochranu. V případě ohrožení informací označených OPERÁTOREM jako důvěrné změní CIIRC navrhovanou Publikaci k uspokojení OPERÁTORA před tím, než předloží jakékoliv podání k publikaci. Pokud OPERÁTOR písemně nevyrozumí CIIRC ve lhůtě třiceti (30) dnů, může CIIRC pokračovat v publikaci Navrhované Publikace.
	Právo výběru témat k prozkoumání každým Financovaným Studentem.
	Výhradní vlastnictví veškerého duševního vlastnictví (DV), které je přímým výsledkem práce financovaných Studentů v rámci této smlouvy, mimo jiné včetně vynálezů, návrhů, know-how, výkresů, prototypů, algoritmů, softwaru, dvoj/trojrozměrných návrhů děl a polovodičových topografií, které pocházejí z veškerých prací prováděných Financovanými Studenty (dále jen „Nové znalosti DV“), včetně příspěvků obsažených v pracích studentů doktorského studia a souvisejících dokumentech Financovaných Studentů. CIIRC tímto souhlasí s tím, že přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že OPERÁTOR je výhradním vlastníkem veškerých Nových znalostí DV a zajistí, aby byla provedena veškerá nezbytná opatření k dokončení takového vlastnictví. Aby se předešlo pochybnostem, OPERÁTOR má právo používat všechny publikované zprávy o výsledcích všech děl přímo vyplývajících z práce Financovaného Studenta v rámci této smlouvy, kterou provádí Financovaný student včetně doktorských disertačních prací a údajů a informací v nich obsažených, pro výzkum, hodnocení a komerční účely. Toto právo zahrnuje právo opětně zveřejňovat, jinak šířit a používat tyto publikované zprávy vcelku nebo částečně a dělat odvozená díla z těchto zpráv.
	Podílet se na výběru Financovaných Studentů, jejichž výběr je podmíněn jejich podpisem Smlouvy o Vynálezech a Důvěrných Informacích. 

	Strany tímto souhlasí s tím, že každý Financovaný Student uzavře separátní smlouvu s OPERÁTOREM, dále jen "Smlouva o Financování Studenta“, předtím, než bude přijat jako Financovaný Student podle této Smlouvy. Je dohodnuto, že Smlouva o Financování Studenta bude obsahovat práva OPERATOR vůči Financovaným Studentům, kteří jsou povinni plnit tuto Smlouvu, zejména, ale nikoliv výlučně, vztahující se k (i) právům OPERÁTORA ve vztahu k Navrhovaným Publikacím a důvěrnosti obecně (ii) vlastnické právo k DV a (iii) oznámení vynálezů.
	V případě, že doba, po kterou bude kterýkoli Financovaný Student pracovat na základě této smlouvy bude kratší než 12 měsíců, budou strany spolupracovat v úsilí nalézt náhradního Financovaného Studenta v souladu s touto smlouvou tak, jak to bude za daných okolností praktické. 
	Tato Smlouva o Financování Laboratoří je uzavírána na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019. V případě, že OPERÁTOR nejpozději do 30. 4. 2019 písemně oznámí CIIRC, že má zájem na pokračování této smlouvy, dojde automaticky k prodloužení platnosti a účinnosti této smlouvy na dobu neurčitou, a to za shodných podmínek, které jsou v této smlouvě uvedeny. Cena za financování laboratoří může být v takovém případě každoročně zvýšena dle míry inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím. Tato Smlouva o Financování Laboratoří může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž byla písemná výpověď oznámena druhé smluvní straně. 
	Všechna oznámení dle této Smlouvy musí být písemná.
	Kterákoli ze stran může od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Po ukončení platnosti však budou zachovány veškeré závazky týkající se důvěrnosti, včetně práv OPERÁTORA ve vztahu k navrhovaným publikacím, vlastnického práva DV a oznámení vynálezů, které zůstanou v platnosti na dobu neurčitou.
	Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Obchodních podmínek kterékoli smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.
	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv.
	Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
	Tato smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž jeden stejnopis obdrží CIIRC a jeden OPERÁTOR.
	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Uzavřením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí nabytí platnosti smlouvy.
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________________________________________
Operátor ICT, a.s.





________________________________________
České vysoké učení technické v Praze, CIIRC
Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC
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