
Smlouva o využití výsledků projektu výzkumu a vývoje 
č.0118000221 

DEKO NT A, a.s. 
Se sídlem: 
Zastoupený: 
představenstva 
Telefon: 
Fax: 
IČ: 
DIČ: 

Článek I. - smluvní strany 

Dřetovice 109, PSČ 273 42 Stehelčeves 
Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, generálním ředitelem a předsedou 

 
 

25006096 
CZ25006096 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 12280 
( dále jen „hlavní příjemce" na straně jedné) 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Se sídlem: Branišovská 1645/3la, 370 05, České Budějovice 
IČ: 60076658 
DIČ: CZ60076658 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Účet číslo: 

doc. Tomášem Machulou, Ph.O., Th.D., rektorem 
ČSOB, Hroznová 63/1, 370 01 České Budějovice 

 

(dále jen „další účastník" na straně druhé), 

uzavřely v souladu se 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), tuto smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje: 

Článek II. 
2.1 Hlavní pnJemce a další účastník spolupracují při řešení projektu s evidenčním číslem: 

TH01030048 pod názvem: Termofilní biofiltrace komplexní technologie pro využití v běžné 
praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek ( dále jen projekt). 

2.2. Poskytovatelem finančních prostředků je TAČR - Technologická agentura ČR. 

Článek III. 
3 .1 Hlavní pnJemce a další účastník prohlašují, že ke dni 31.3.2018 bylo plně dosaženo 

předpokládaných cílů řešení projektu. 
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3.2 Při řešení projektu dosáhli hlavní příjemce a další účastník těchto výsledků: 

Identifikační číslo 

THO 1030048-V2 

TH01030048-V4 

THO 1030048-V6 

THO 1030048-V7 

THO 1030048-V9 

TH01030048-V10 

TH01030048-V11 

Název 

Prezentace dosavadních výsledků projektu na odborné 
konferenci 

Workshop - Biofiltrace inovativní technologie budoucnosti 

Publikace v odborném periodiku 

Poloprovozní jednotka 

Ověřená inovativní technologie termofilní biofiltrace 

Patent 

Podání přihlášky evropského patentu 

Druh 

O - Ostatní výsledky 

O - Ostatní výsledky 

O - Ostatní výsledky 

Zpolop - Poloprovoz 

Ztech - Ověřená 
technologie 

P - Patent 

O - Ostatní výsledky 

Uvedené výsledky nejsou zároveň výsledkem jiného projektu nebo výzkumného záměru. 
Dosažené výsledky jsou zcela v souladu s cíli projektu. 

Článek IV. 

.. 
12/2015 

12/2016 

12/2017 

12/2017 

03/2018 

12/2017 

01/2018 

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., 
že jsou spoluvlastníky výsledků řešení projektu dle následujících spoluvlastnických podílů: 

Dekonta, a.s. 50% 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 50% 

4.2 Hlavní příjemce a další účastník prohlašují, že mají smluvně vypořádány veškeré uplatněné 
nároky, týkající se práv duševního vlastnictví chráněných jako patenty, užitné vzory či autorská 
práva, vzniklá v souvislosti s realizací řešení projektu. 
Hlavní příjemce a další účastník prohlašují, že k vypořádání těchto nároků nepoužili účelové 
finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

4.3 Hlavní příjemce a další účastník berou na vědomí, že poskytovatel může zpřístupnit výsledky 
řešení uvedené v bodě 3.2 a blíže specifikované v Příloze 1 této smlouvy všem zájemcům o 
jejich využití za stejných podmínek a udržovat, rozvíjet a doplňovat je po dobu nejméně tří let 
od skončení projektu, tj. do 31. 3. 2021. Výsledky řešení projektu nebo informace o nich s 
uvedením možností jejich využití budou uživatelům přístupné na internetových stránkách 
příjemce: www.dekonta.cz. 

Článek V. 
5.1 Hlavní příjemce a další účastník se zavazují užívat dosažených výsledků v souladu s touto 

smlouvou a implementačním plánem. O způsobu a rozsahu využívání výsledků projektu a jejich 
zveřejňování je hlavní příjemce povinen podávat pravidelné písemné informace poskytovateli 
finančních prostředků, kterým je Česká republika-Technologická agentura České republiky 
(dále jen poskytovatel). 

5.2 Hlavní příjemce ve spolupráci s dalším účastníkem je povinen v souladu s podmínkami projektu 
po dobu účinnosti této smlouvy předkládat pravidelné zprávy o implementaci výsledků projektu 
za příslušný kalendářní rok, vždy po vzájemné dohodě a shodě, a to do 15. ledna následujícího 
roku přímo poskytovateli. 

5.3 Další účastník je povinen informovat hlavního příjemce finančních prostředků o každé změně 
ve schváleném implementačním plánu výsledků projektu, která podstatně mění podmínky 
využití výsledků, a to nejpozději ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové 
změně dozvěděl. Toto pravidlo platí i obráceně, tedy hlavní účastník je povinen informovat 
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dalšího účastníka o změnách, které nastanou. Každou změnu ve schváleném implementačním 
plánu výsledků projektu schvaluje hlavni příjemce finančních prostředků. Hlavní příjemce 
schvaluje změny schváleného implementačního plánu výsledků projektu písemně. Pokud se 
hlavní příjemce písemně nevyjádří k předložené změně schváleného implementačního plánu 
výsledků projektu ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne jejího předložení, považuje se tato 
změna za schválenou. 

5.4 Další účastník bere na vědomí, že hlavni příjemce zveřejní vhodným způsobem výsledky řešení 
projektu a hlavni příjemce bude o tomto způsobu informovat dalšího účastníka. 

Článek VI. 
6.1 Výsledky řešeni projektu tvoří obchodní tajemství hlavního příjemce a dalšího účastníka ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obě smluvní strany se 
zavazují obsah tohoto obchodního tajemství nevyzradit žádné třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu příjemce. Výsledky řešení projektu netvoří žádné jiné důvěrné informace, 
se kterými by bylo třeba nakládat podle zvláštnich právních předpisů. 

Čl. VII. 
7.1 V případě nedodrženi závazků dle této smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran, uhradí tato 

smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč. Uhrazení smluvní 
pokuty nevylučuje ani neomezuje nárok poškozené smluvní strany na náhradu škody. 

Čl. VII. 
8.1 Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky vzájemně potvrzenými 

oběma smluvními stranami. 
8.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 
8.3 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha l _ Implementační plány dílčích výsledků. 
8.4 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů. Veškeré úkony s tím související zajistí další
účastník.
8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.3. 2021. 

Razítko a podpis Hlavniho příjemce 

V Dřetovicích dne 

JIHOČt!8KÁ UNIVERZI_TA

V CESKÝCH BUDĚJOVICICH

REKTORÁT 
Branišovská 31a 

370 05 Ceské Budějovice (67) 

Razítko a podpis Dalšího účastníka 

2 6 -04- 2018 
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T A 

C R 

Číslo projektu 

Implementační plán 

TH01030048 

Název projektu Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné 
praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek 

Název TH01030048-IP1 

Období 

Název příjemce DEKONTA, a.s. 

IČ příjemce 25006096 

Název dalšího účastníka Jihočeská univerzita v českých Budějovicích )_ 
IČ dalšího účastníka 60076658 t IJ/�: 

Přehled 'sledků dle schváleného návrhu vy ro · ektu�1 
"----=:p J 

Název výsledku Prezentace dosavadních výsledků projektu na 
odborné konferenci 

číslo výsledku TH01030048-V2 ----�) 
;//\ Termín dosažení 1.12.2015 

Druh výsledku dle RIV O - Ostatní výsledky _) /
,' 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín 1.12.2015 
_,. 

_\ \ dosažení dle smlouvy 

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

Název výsledku Workshop- Biofiltrace inovativní 

I technologie budoucnosti 

Číslo výsledku / TH01030048-V4 

Termín dosažení /\' 1.12.2016 

Druh výsledku dle RIV ' \ O - Ostatní výsledky 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín 1.12.2016 
dosažení dle smlouvy - .. 

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

T�chnologickó 
Clgentura 
Ce,ké ,�publiky 

EvropskO 1692/37. 160 00 Prat\o 6 
•420 234 611 Ill 
1�fo@,tacrcz. wwwlacrcz 

F-195, verze 2
Veřejný 
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T A 

C R 

Název výsledku 
, 
((7/) , 

Číslo výsledku \ . ._./ 

Termín dosažení 
Druh výsledku dle RIV 

Publikace v odborném 
periodiku 
TH01030048-V6 
1.12.2017 
O - Ostatní výsledky 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle 1.12.2017 
smlouvy 

-

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

Název výsledku 
Číslo výsledku 
Termín dosažení 
Druh výsledku dle RIV 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín 
dosažení dle smlouvy 

Technolog,cká 
agentura 
Česk• r&publiky 

E\IO[)Skó lb92/ 17, 160 oc Praha č 

•l.20 234 bll 11 

1nfo@,toac2, ww., tacrcz 

Poloprovozní jednotka 
TH01030048-V7 
1.12.2017 
Z - Poloprovoz, ověřená technologie, 
odrůda, plemeno 
1.12.2017 

F-195,verze2
Veřejný 
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T A 

C R 

Implementační plán 

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu? 

ANO 

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu? 

ANO 

Kým bude výsledek/výstup využit? 

IČ { ( ) i""\.-......../ 25006096 

K ód ORJK 
V ( I _ _J /

Název organizace 
..___,_? 

DEKONTA, a.s . 

NázevORJK ........_ ) 

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s 

tím spojené plánujete? 

Rozšířením portfólia stávajících biofiltračních technologií. 

Očekávaný termín implementace 

31.12.2019 

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu 

31.12.2021 

Očekávané hlavní přínosy 

Zvýšení tržeb v oblasti biofiltračních technologií. 

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu? 

Společnost Dekonta, která bude tuto technologií v rámci svého portfolia nabízet a zejm. průmyslové 
provozu využívající technologii pro úpravu odpadních vzdušnin. 

TKhnologická 
agentura 
České republiky 

Evrop!-1.á 1692 '7 160 00 Praho 6 

•420 234 611 111 

1nfo@ toc, cz. ww;. torr cz 

F-195, verze 2
Veřejný
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T A 

C R 

Implementační plán 

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu? 

ANO 

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu? 

ANO 

Kým bude výsledek/výstup využit? 

IČ 25006096

Kód ORJK 

Název organizace DEKONTA, a.s. 

Název ORJK 

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s 

tím spojené plánujete? 

Technologie bude zařazena stávajícího portfólia biofiltračních technologií nabízených společností 
Dekonta, a.s„ Přehled hlavních aktivit na podporu komercializace výstupu projektu: aktivity typu 
marketingové studie, technického testování, komerčního potenciálu a rozpracování business plánu. 

Očekávaný termín implementace 

1.2.2019 

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu 

31.1.2022 

Očekávané hlavní přínosy 

Rozšíření klientského spektra. 

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu? 

Producenti odpadních vzdušnin. 

Technologická 
agentura 
České republiky 

hropskó 1692 !,7 160 00 Prnha 6 

·�20 23� 611 Ill 

1nfo@,toncz. wwwtocrcz 

F-195, verze 2
Veřejný
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T A 

C R 

Číslo projektu 

Implementační plán 

TH01030048 

Název projektu Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné 
praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek 

Název TH01030048-IP2 

Období 

Název příjemce DEKONTA, a.s. 

IČ příjemce 25006096 

Název dalšího účastníka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

I č dalšího účastníka 60076658 

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

Název výsledku 

Číslo výsledku 

Termín dosažení 

Druh výsledku dle RIV 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín 
dosažení dle smlouvy 

Technologická 

agentura 

České republiky 

Evropská 1692 37 160 00 Pmho 6 

•420 234 611 Ill 

1rifo@tarrcz ww.\.tac1cz 

Ověřená inovativní technologie termofilní 
biofiltrace 

TH01030048-V9 

1.3.2018 

Z - Poloprovoz, ověřená technologie, 
odrůda, plemeno 

1.3.2018 

F-195, verze 2
Veřejný 
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T A 

C R 

Číslo projektu 

Implementační plán 

TH01030048 

Název projektu Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné 
praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek 

Název TH01030048-IP3 

Období 

Název příjemce DEKONTA, a.s. 

IČ příjemce 25006096 

Název dalšího účastníka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

I č dalšího účastníka 60076658 

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

Název výsledku 

Číslo výsledku 

Termín dosažení 

Druh výsledku dle RIV 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy 

Te<:hnologickó. 
agentura 
Ceské republiky 

E.ror,s,6 1692/37 160 00 Praho é 

•t.20 23t. 611 Ill 

mfo tocrcz. -.vw,., tar, cz 

Patent 

TH01030048-V10 

1.3.2018 

P - Patent 

1.3.2018 

F -195, verze 2 
Veřejný 
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T A 

Č R 

Implementační plán 

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu? 

ANO 

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu? 

NE 

Kým bude výsledek/výstup využit? 

IČ 25006096 

Kód ORJK 

Název organizace DEKONTA, a.s. 

Název ORJK 

IČ 60076658 

Kód ORJK 12810 

Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název ORJK Rektorát 

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s 

tím spojené plánujete? 

Patent bude sloužit v rámci komercializace výstupu jakožto diverzifikující prvek deklarující inovaci 
v rámci spektra nabízených technologií. 

Očekávaný termín implementace 

1.5.2018 

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu 

1.4.2021 

Očekávané hlavní přínosy 

Vymezení technologie v rámci konkurenčního tržního prostředí. 

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu? 

Technologická 
agentura 
Českt republiky 

Evropsl-6 1692 37 160 00 Praho 6 

•420 234 611 111 

1nfo@.tac, cz ww;, tacr cz 

F-195, verze 2
Veřejný
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T A 

V' 

C R 

Dekonta, a.s. 

Výsledek/výstup nebude komerčně využíván 

Není plánováno. 

T..:hnologickó 

agenturo 

Česk@ republiky 

Evrorskó 1692/37 160 00 Praha 6 

•420 234 611 111 

mfo@1tacr cz www tec, f'.Z 

F-195, verze 2 
Veřejný
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T A 

C R 

Číslo projektu 

Implementační plán 

TH01030048 

Název projektu Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné 
praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek 

Název TH01030048-IP4 

Období 

Název příjemce DEKONTA, a.s. 

IČ příjemce 25006096 

Název dalšího účastníka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

I č dalšího účastníka 60076658 

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu 

Název výsledku Podání přihlášky evropského 

Číslo výsledku 

Termín dosažení 

Druh výsledku dle RIV 

Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle 
smlouvy 

Te<:hnologicka 
agenturo 
Českt republiky 

fvrop�ko 1692 ,7 16 00 Prnha t 
•420 234 óll Ill 

mfo@ta�• cz WH.,, tucr cz 

patentu 

TH01030048-V11 

1.3.2018 

O - Ostatní výsledky 

1.3.2018 

F-195,verze2
Veřejný 
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T A 

C R 

Implementační plán 

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu? 

Odloženo 

Jiné důvody 

Patentové řízení je stále v běhu a není znám jeho výsledek. 

Technologíckó 
agentura 
České republiky 

hropskó 10921.37 160 00 P,oho 6 

•L.20 23� 611111 

info:S.,tan cz. ww.,. tacrcz 

F-195, verze 2
Veřejný
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