
 

 

 

Smlouva o ustanovení národního centra kompetence  

Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie 
 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

Smluvní strany: 
 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:     Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6 
IČO:       61388963 
ředitel:      RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č. ú. 94‐13327061/0710 
(dále jen „ÚOCHB“ či „hlavní příjemce“) 
 
a 
  
Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem:     Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:       61989592 
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. účtu: 19–1096330227/0100 
(dále jen „UP“) 
 
a 
 
Masarykova univerzita  
se sídlem:     Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČO:       00216224 
rektor:      doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. ú. 85636621/0100 
(dále jen „MU“) 
 
a 
 
Vysoká škola chemicko‐technologická v Praze 
se sídlem:     Technická 5, 166 28 Praha 6 ‐ Dejvice 
IČO:       60461373 
rektor:      prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 
bankovní spojení:  ČSOB, a. s., 130197294/0300 
(dále jen „VŠCHT“) 
 
a 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
se sídlem:     17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba 
IČO:       61989100 
rektor:      prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 100954151/0300 
(dále jen „VŠB‐TUO“) 



 

 

 

a 
 
Univerzita Karlova 
se sídlem:     Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
součásti:     1. lékařská fakulta UK, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 37434021/0100 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 
500 05 Hradec Králové 

bankovní spojení:    ČSOB, a.s., č.ú.: 153149586/0300 
IČO:       00216208 
rektor:      prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,  
(dále jen „UK“ nebo ve vztahu k jednotlivým součástem „1. LF UK“ a „FaF UK“) 
 
 
a 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:     Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
IČO:       67985823 
ředitel:      MUDr. Jan Kopecký, DrSc. 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č.ú. 94‐13429041/0710 
(dále jen „FGÚ“) 
 
a 
 
 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
se sídlem:     Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
IČO:      00159816 
ředitel:     MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č. ú. 10006‐71138621/0710 
(dále jen „FNUSA“) 
 
a 
 
 
Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem:     Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 
IČO:       65269705 
ředitel:      MUDr. Roman Kraus, MBA 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č. ú. 10006‐71234621/0700 
(dále jen “FN Brno“) 
 
a 
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
se sídlem:     U nemocnice 499/2, 128 08 Praha‐Nové Město 
IČO:       00064165 
ředitelka:     Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA nebo 
zástupce ředitelky:  MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA 
bankovní spojení:  Česká národní banka, č.ú.: 30007‐24035021/0710 
(dále jen “VFN“) 



 

 

 

a 
 
 
Institute of Applied Biotechnologies a.s. 
se sídlem:     Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10 
IČO:       27225712 
předs. představenstva:  RNDr. Petr Kvapil 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., č. ú. 195092776/0300 
(dále jen „IAB“) 
 
a 
 
 
IntellMed, s. r. o. 
se sídlem:     Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc 
IČO:       27780317 
jednatel:     Ing. Lubomír Němec 
bankovní spojení:  KB a.s., 43‐4106430277/0100 
(dále jen „IntellMed“) 
 
a 
 
 
APIGENEX s. r. o.  
se sídlem:     Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9 
IČO:       64938255 
jednatel:     RNDr. Ladislav Drož, Ph.D. 
bankovní spojení:  ČSOB a. s., č. ú. 475515593/0300 
(dále jen „APIGENEX“)  
 
 
a 
 
 
i&i Prague, s.r.o. 
se sídlem:     Flemingovo nám. 542/2, 160 00 Praha 6 
IČO:       06058485 
jednatel:     RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D.   
bankovní spojení:   ČSOB a. s., pobočka: Bozděchova 344/2, Praha 5, č. ú. 279329646/0300 
(dále jen „i&i“) 
 
 
a 
 
Tilia Genomic a.s. 
se sídlem:     Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10‐Strašnice 
IČO:       06584217 
předs. představenstva:  RNDr. Petr Kvapil 
bankovní spojení:  ČSOB a. s., č. ú. 3788888378/0300 
(dále jen „TG“) 
 
 



 

 

 

všichni dále též jako „další účastníci“ 
 
a hlavní příjemce a další účastníci všichni společně též jako „smluvní strany“ nebo „členové Centra“, 

uzavřely  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  tuto  smlouvu  o  ustanovení  národního  centra 
kompetence Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie (dále jen „smlouva“): 

 
Čl. I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy  je ustanovení národního centra kompetence a současně smlouva plní 
funkci smlouvy o účasti na řešení projektu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran  podílejících  se  na  realizaci  projektu  finančně  podporovaného  z  účelových  prostředků 
státního rozpočtu v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu 
na  podporu  aplikovaného  výzkumu,  experimentálního  vývoje  a  inovací  Národní  centra 
kompetence 1 vyhlášené Technologickou agenturou ČR dne 29. března 2018 (dále jen "projekt").  

2. Za  účelem  řádné  realizace  projektu  se  smluvní  strany  dohodly,  že  ke  dni  nabytí  účinnosti  této 
smlouvy zřizují národní centrum kompetence s názvem „Personalizovaná medicína – diagnostika 
a  terapie“  (dále  jen  “Centrum”),  jehož  posláním  je  výzkumná  činnost  a  aplikovaný  výzkum 
v oblasti personalizované medicíny. 

3. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy smluvních stran při zřízení Centra a zabezpečování jeho 
činnosti.  Originál  schválené  projektové  žádosti  projektu  je  uložen  u  ředitele  Centra 
a u poskytovatele podpory. 

 
 

Čl. II. 
Právní postavení Centra 

 
1. Centrum nemá právní subjektivitu a není právnickou osobou. 

2. Činnost Centra se řídí pravidly stanovenými poskytovatelem podpory, touto smlouvou, vnitřními 
předpisy  smluvních  stran  vydanými  v návaznosti  na tuto  smlouvu  a  příslušnými  obecně 
závaznými právními předpisy. 

3. Hlavním  příjemcem  projektu  je  ÚOCHB.  Ostatní  smluvní  strany  vystupují  jako  další  účastníci 
projektu. 

 
Čl. III. 

Doba trvání Centra 
 

1. Centrum  je  zřízeno  nejméně  na  dobu  řešení  projektu,  pokud  se  smluvní  strany  s přihlédnutím 
k ustanovení podle odst. 2 tohoto článku nedohodnou jinak.  

2. K ukončení  činnosti  Centra  před  dobou  uvedenou  v předchozím  odstavci  může  dojít  pouze 
písemnou dohodou smluvních stran nebo z důvodu ukončení realizace projektu. 

 

 

 

 



 

 

 

Čl. IV. 
Řízení Centra a rozhodování ve věcech Centra 

 
1. Smluvní strany se dohodly na ustavení těchto orgánů Centra: Ředitel Centra (dále jen „Ředitel“), 

Vědecký ředitel Centra (dále  jen „Vědecký ředitel“), Rada Centra a Valná hromada Centra (dále 
jen „Valná hromada“). 

2. Na základě ujednání smluvních stran má postavení Ředitele prof. Ing. Martin Fusek, CSc. O změně 
v obsazení pozice Ředitele rozhoduje hlavní příjemce. Ředitel zajišťuje řízení Centra v součinnosti 
s Vědeckým  ředitelem  a  Radou  Centra,  jejíž  činnost  se  řídí  statutem  a  jednacím  řádem  Rady 
Centra. Statut Rady Centra tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jednací řád Rady Centra tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy a obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Ředitel  je  vůči  smluvním  stranám  a  Radě  Centra  odpovědný  za  plnění  programu  Centra,  za 
čerpání  rozpočtu  Centra  v souladu  se  schváleným  projektem  a  řádné  vyúčtování  prostředků 
určených pro financování činnosti Centra. Ředitel rovněž řídí a zodpovídá za ochranu duševního 
vlastnictví  a  komercionalizaci  výstupů  Centra.  Ředitel  zastupuje  Vědeckého  ředitele  v rozsahu 
jeho pravomocí v případě jeho nepřítomnosti.  

4. Vědecký  ředitel  je  odpovědný  za  výzkumný  program  centra,  návrhy  a  řízení  preklinických  a 
klinických  studií,  vyhodnocení  validace molekulárních  cílů,  biologických  vlastností  kandidátních 
molekul a biomarkerů, za dodržování klíčových milníků ve vývoji  jednotlivých  léčiv/diagnostik a 
dále za správné a přesné provádění všech úkonů ve výzkumu a vývoji, který vede k ověřovacím 
klinickým studiím a komercionalizaci produktů. Funkci Vědeckého ředitele Centra vykonává doc. 
MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. O  změně v obsazení pozice Vědeckého ředitele  rozhoduje hlavní 
příjemce.  Vědecký  ředitel  zastupuje  Ředitele  centra  v rozsahu  jeho  pravomocí  v případě  jeho 
nepřítomnosti.  

5. Vědecký ředitel řídí  jednání Vědecké rady Centra a  je odpovědný za řádnou a včasnou realizaci 
výzkumné  agendy,  za  organizaci  činnosti  pracovních  balíčků,  za  organizaci  práce  jednotlivých 
dílčích projektů a za včasnou přípravu podkladů pro jednání Rady Centra. V souladu s projektem 
je Vědecký ředitel odpovědný za zveřejňování výsledků dosažených na základě výzkumné činnosti 
Centra. 

6. Rada  Centra  je  řídicím  orgánem Centra,  jejími  členy  jsou  zástupci  určených  členů  Centra,  dále 
Ředitel a Vědecký ředitel a externí členové Rady Centra. Rada Centra rozhoduje o strategických a 
taktických otázkách. Rada Centra dále dohlíží na výzkumnou/vývojovou platformu Centra a jeho 
jednotlivých  projektů,  průběžně  vyhodnocuje  postup  realizace  jednotlivých  projektů  a  podává 
o nich  zprávu Valné hromadě. Pravomoc, odpovědnost a  složení Rady Centra  jsou upraveny ve 
statutu Rady Centra, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

7. Valná  hromada  je  vrcholným  orgánem  Centra,  jejími  členy  jsou  zástupci  všech  členů  Centra, 
přičemž UK má  ve  Valné  hromadě  dva  zástupce,  a  to  za  každou  součást  samostatně.  Členství 
v Radě Centra je slučitelné s členstvím ve Valné hromadě. Jednání Valné hromady svolává Ředitel 
minimálně  jedenkrát  ročně.  Valná  hromada  projednává  každoročně  výroční  zprávu  Centra 
předloženou  Ředitelem.  Ředitel  předloží  návrh  výroční  zprávy  členům  Valné  hromady 
elektronicky nejpozději 10 dní přede dnem jejího plánovaného jednání. Valná hromada rozhoduje 
prostou  většinou  hlasů  svých  členů,  každý  člen  Valné  hromady má  jeden  hlas.  Členové  Valné 
hromady jsou oprávněni požadovat po Řediteli informace o činnosti Centra. 

8. Vědecká rada Centra je poradním orgánem Centra, ve kterém se nejméně třikrát ročně prezentují 
a  probírají  detaily  jednotlivých  projektů,  vytyčuje  se  plán  další  činnosti,  hodnotí  se  plnění 
harmonogramu  projektů  a  stanovuje  se  doporučený  regulační  postup  pro  jednotlivé  projekty. 
Členové  Vědecké  rady  jsou  všechny  klíčové  osoby  Centra  definované  v návrhu  projektu, 
projektoví manažeři i výzkumníci podílející se na konkrétních projektech Centra. Jednání Vědecké 
rady Centra řídí Vědecký ředitel Centra a její závěry mají doporučující charakter.  



 

 

 

9. K právním  jednáním  týkajícím  se  uzavření  této  smlouvy,  jejích  změn  nebo  ukončení  je  třeba 
podpisu oprávněných zástupců (statutárních orgánů) všech smluvních stran.  

10. Komunikace  mezi  smluvními  stranami  ve  věcech  týkajících  se  této  smlouvy  probíhá 
prostřednictvím  oprávněných  zástupců  (statutárních  orgánů)  smluvních  stran,  případně 
prostřednictvím  jimi pověřených osob. O pověření  těchto osob nebo zrušení  jejich pověření  se 
zavazuje  informovat  smluvní  strana  hlavního  příjemce  písemnou  formou  bez  zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 7 dní ode dne jejich pověření nebo zrušení jejich pověření.  

11. Veškerá  komunikace mezi  smluvními  stranami  ve  věcech  týkajících  se  této  smlouvy,  pokud  se 
smluvní  strany  nedohodnou  jinak,  probíhá  písemnou  formou.  Smluvní  strany  se  současně 
dohodly,  že  výměna  běžných  informativních  sdělení  probíhá  prostřednictvím  prostředků 
elektronické komunikace, ústně či  telefonicky. Příjemce sdělení  je však oprávněn požadovat po 
odesílateli  písemné  potvrzení  výše  uvedených  běžných  informativních  sdělení  a  odesílatel  se 
zavazuje písemné potvrzení bez zbytečného odkladu odeslat. 

12. K  jednání  s poskytovatelem  podpory  ve  věcech  týkajících  se  této  smlouvy,  pokud  se  smluvní 
strany nedohodnou jinak, je oprávněn pouze Ředitel, jako zástupce hlavního příjemce. Pokud se 
uskuteční  komunikace mezi  poskytovatelem  podpory  a  některou  ze  smluvních  stran  ve věcech 
týkajících se této smlouvy, realizace projektu či činnosti Centra, zavazují se smluvní strany o této 
komunikaci bez zbytečného odkladu informovat hlavního příjemce. 

 
Čl. V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Smluvní  strany  se  zavazují  realizovat  projekt  a  činnost  Centra  v souladu  s obecně  závaznými 
právními předpisy, s rozhodnutím o poskytnutí podpory a všemi souvisejícími pokyny a pravidly 
stanovenými poskytovatelem podpory. 

2. Smluvní  strany  se  zavazují  řádně  realizovat  projekt  podle  schválených  parametrů  a  indikátorů 
v rozsahu  stanoveném  v rozhodnutí  o  poskytnutí  podpory,  předcházet  rizikům  vyplývajícím 
z realizace projektu a činnosti Centra a usilovat o jejich minimalizaci.  

3. Smluvní  strany  se  zavazují  použít  poskytnuté  finanční  prostředky  výhradně  k úhradě  nákladů 
přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů projektu. 

4. Smluvní  strany  se  zavazují  k  provádění  veškeré  potřebné  součinnosti  za  účelem  dodržení 
povinností hlavním příjemcem, přičemž hlavní příjemce odpovídá za porušení rozpočtové kázně 
dalším  účastníkem.  Tímto  však  není  dotčena  odpovědnost  dalších  účastníků  za  porušení 
rozpočtové kázně vůči hlavnímu příjemci. 

5. Smluvní  strany  se  zavazují  podrobit  kontrolám  projektu  a  činnosti  Centra  konaných  ze  strany 
poskytovatele  podpory  či  dalších  kontrolních  orgánů  a  poskytovat  při  těchto  kontrolách 
odpovídající součinnost. 

6. Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by mohly podstatně 
ovlivnit  realizaci  projektu,  o  každé  okolnosti,  která  by mohla  ovlivnit  účast  smluvní  strany  na 
plnění úkolů a povinností stanovených touto smlouvou. 

7. Smluvní  strany  se  zavazují  v pravidelných  termínech  provádět  zhodnocení  výsledků  realizace 
projektu a činnosti Centra a stanovit, resp. upřesnit úkoly na následující období. 

8. Smluvní strany se zavazují spolupracovat na implementačním plánu k výsledkům řešení projektu. 

9. Smluvní  strany  odpovídají  za  škodu  způsobenou  porušením  povinností  stanovených  touto 
smlouvou,  jakož  i  porušením obecně  závazných  právních  předpisů  v souvislosti  s plněním  této 
smlouvy.  



 

 

 

10.  ÚOCHB se dále zavazuje: 

 zajistit administrativní a kontrolní činnost spojenou s fungováním Centra, 

 vést evidenci finančních prostředků poskytnutých pro činnost Centra, 

 převést příslušné části podpory ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků 
nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne obdržení podpory od poskytovatele, 

 vést evidenci majetku používaného pro činnost Centra, 

 vést účetnictví za projekt jako celek, tj. vést oddělené účetnictví za vlastní organizační složku 
Centra,  v němž budou  soustředěny  veškeré náklady  a  výnosy  spojené  s fungováním Centra 
v prostorách ÚOCHB na adrese Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, 

 provozovat a zajišťovat provoz Centra na výše uvedené adrese, 

 zajistit personální kapacity za účelem řešení projektů Centra v působnosti ÚOCHB, uvedené 
v návrhu projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště v prostorách ÚOCHB na výše 
uvedené adrese,  

 podílet se na dofinancování nákladů projektu v rozsahu stanoveném v návrhu projektu, 

 umožnit  pro  řešení  projektu  využití  svých  prostor  a  zařízení  v prostorách  ÚOCHB  na  výše 
uvedené adrese,  

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
11.  UP se dále zavazuje: 

 zajišťovat provoz Centra na UP na Ústavu molekulární a translační medicíny, LF UP (dále jen 
„ÚMTM“), Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  UP,  uvedené  v  návrhu 
projektu, 

 zajistit řešení výzkumného programu Centra v působnosti UP, uvedeného v návrhu projektu, 

 zajistit  činnost Komise pro výzkum a vývoj  léčiv a biomarkerů ÚMTM pro potřeby Centra a 
s tím spojených administrativních a řídících procesů, 

 uhradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště UP v ÚMTM, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra v ÚMTM, 

 podílet se na dofinancování nákladů projektu v rozsahu stanoveném v návrhu projektu, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení v ÚMTM, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
12.  MU se dále zavazuje: 

 

 zajišťovat provoz Centra na MU na adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno., 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti MU, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit řešení výzkumného programu Centra v působnosti MU, uvedeného v návrhu projektu, 

 hradit  veškeré  provozní  náklady,  vyplývající  z provozu  pracoviště  MU,  na  adrese  uvedené 
v tomto odstavci, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra na výše uvedené adrese, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení na výše uvedené adrese, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
 

 
 



 

 

 

13.  VŠCHT se dále zavazuje 
 

 zajišťovat provoz Centra na VŠCHT na adrese Technická 3, 166 28 Praha 6 ‐ Dejvice, 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti VŠCHT, uvedené v návrhu 
projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  VŠCHT,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště VŠCHT, na adrese uvedené 
v tomto odstavci, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra na výše uvedené adrese, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení na výše uvedené adrese, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
 

14.  VŠB‐TU se dále zavazuje: 
 

 zajišťovat provoz Centra na VŠB‐TU v rámci jejích pracovišť, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  VŠB‐TU,  uvedené 
v návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  VŠB‐TU,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště VŠB‐TU, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
15.  UK se dále zavazuje: 

 

 zajišťovat provoz Centra na 1. LF UK v rámci jejich pracovišť, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  1.  LF  UK,  uvedené 
v návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  1.  LF  UK,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště 1. LF UK, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 

 
16.  UK se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra na FaF UK v rámci jejich pracovišť, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  FaF  UK,  uvedené 
v návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  FaF  UK,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště FaF UK, 



 

 

 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 

 
17.  FGÚ se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra na FGÚ na adrese Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4, 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti FGÚ, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  FGÚ,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit  veškeré  provozní  náklady,  vyplývající  z provozu  pracoviště  FGÚ  na  adrese  uvedené 
v tomto odstavci, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra na výše uvedené adrese, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení na výše uvedené adrese, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
 
18. FNUSA se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra na FNUSA v rámci jejích pracovišť, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  FNUSA,  uvedené 
v návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  FNUSA,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště FNUSA, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
 
19.  FN Brno se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra na FN Brno v rámci jejích pracovišť, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  FN  Brno,  uvedené  v  
návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  FN  Brno,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště FN Brno, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
20.  VFN se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra ve VFN v rámci jejích pracovišť, 



 

 

 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti VFN, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  VFN,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště VFN, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 

 
21.  IAB se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra ve společnosti IAB, 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti IAB, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit řešení výzkumného programu Centra v působnosti IAB, uvedeného v návrhu projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 

 
22.  IntellMed se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra ve společnosti IntellMed, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  IntellMed,  uvedené 
v návrhu projektu, 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  IntellMed,  uvedeného  v návrhu 
projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště IntellMed, i, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 

 
23.   APIGENEX se dále zavazuje: 

 

 zajišťovat  provoz  Centra  ve  společnosti APIGENEX  v prostorách  společnosti  Poděbradská 
186/56, 180 66 Praha 9, 

 zajistit  personální  kapacity  na  řešení  programu  Centra  v působnosti  APIGENEX,  uvedené 
v návrhu projektu. 

 zajistit  řešení  výzkumného  programu  Centra  v působnosti  APIGENEX,  uvedeného  v návrhu 
projektu. 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště APIGENEX 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 podílet se dofinancování nákladů projektu v rozsahu stanoveném v návrhu projektu, 



 

 

 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
24. i&i se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra ve společnosti i&i, 

 zajistit personální kapacity na řešení programu Centra v působnosti i&i, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit řešení výzkumného programu Centra v působnosti i&i, uvedeného v návrhu projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště i&i, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
25. TG se dále zavazuje 

 

 zajišťovat provoz Centra ve společnosti TG, 

 zajistit personální  kapacity na  řešení  programu Centra  v působnosti  TG, uvedené v  návrhu 
projektu, 

 zajistit řešení výzkumného programu Centra v působnosti TG, uvedeného v návrhu projektu, 

 hradit veškeré provozní náklady, vyplývající z provozu pracoviště TG, 

 vést  oddělené  účetnictví  za  vlastní  pracoviště  Centra,  v němž  budou  soustředěny  veškeré 
náklady a výnosy spojené s fungováním Centra, 

 umožnit pro řešení projektu využití svých prostor a zařízení, 

 zpřístupnit výsledky a výstupy z řešení v souladu s podmínkami vyhlášení projektu. 
 
 
 

Čl. VI. 
Personální zajištění činnosti Centra 

 
1. Smluvní  strany  se  zavazují  vyčlenit  pro  realizaci  projektu  a  činnost  Centra  pracovní  kapacitu 

vědeckých,  odborných  a  dalších  zaměstnanců  dle  projektového  návrhu  (dále  též  „vyčlenění 
zaměstnanci“).  Rozsah  jejich  pracovního  úvazku  vyčleněného  pro  činnost  Centra  je  uveden 
návrhu projektu. 

2. Vyčlenění zaměstnanci zůstávají po dobu trvání Centra v plném rozsahu v pracovním poměru ke 
smluvní  straně,  která  část  jejich pracovní  kapacity  pro  činnost  Centra  vyčlenila.  Jejich pracovní 
náplň upraví tato smluvní strana tak, aby byla umožněna jejich účast na činnosti Centra v rozsahu 
pracovní kapacity vyčleněné pro Centrum. 

 
Čl. VII. 

Financování činnosti Centra 
 

1. Činnost  Centra  je  financována  z  rozpočtu  uvedeného  v návrhu  projektu  (dále  jen  "rozpočet"), 
který je tvořen účelovými prostředky získanými na řešení projektu ze státního rozpočtu a zároveň 
z prostředků  poskytnutých  za  účelem  kofinancování  nákladů  projektu  smluvními  stranami, 
přičemž  rozsah  kofinancování  je  stanoven  v návrhu  projektu.  Struktura  rozpočtu  a  výše  jeho 
jednotlivých  položek  vychází  z předpokládaných  celkových  uznatelných  nákladů  projektu. 



 

 

 

Financování  v jednotlivých  letech a převody  finančních prostředků  jsou upraveny ve  smlouvě o 
poskytnutí podpory a případně jejích dodatcích.  

2. O  čerpání  finančních  prostředků  z rozpočtu  vedou  smluvní  strany  řádně  oddělené  účetnictví. 
Smluvní strany jsou oprávněny požadovat informace o financování činnosti Centra. 

3. Struktura  rozpočtu  a  jeho  alokace  na  jednotlivé  projekty  se  může  v průběhu  řešené  projektu 
meziročně měnit  v závislosti  na  projektových prioritách  a  výkonu  jednotlivých  smluvních  stran, 
vždy na návrh Ředitele Centra a po schválení Radou Centra. Rozpočet pro jednotlivé roky řešení 
projektu  a  poskytnutí  příslušných  finančních  prostředků  bude  řešeno  každoročně  smlouvou 
o převodu finančních prostředků mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky. 

 

Čl. VIII. 

Majetkoprávní vztahy související se vznikem a činností Centra 

1. Prostory,  ve  kterých  je  provozována  činnost  Centra,  jakož  i  jejich  vybavení  (stroje,  přístroje, 
zařízení)  zůstávají  ve  vlastnictví  smluvní  strany,  která  je  za  účelem  využití  pro  potřeby  Centra 
poskytla. 

2. Stroje,  přístroje  a  zařízení  pořízené  z prostředků  státního  rozpočtu  pro  potřeby  Centra  jsou 
ve vlastnictví  jednotlivých  smluvních  stran,  které  tento majetek  pořídily  a  jsou  po  dobu  trvání 
Centra ve společném užívání smluvních stran pro potřeby Centra. Smluvní strany jsou oprávněny 
používat majetek pořízený z prostředků podpory za účelem plnění povinností nebo užívání práv 
vyplývajících z této smlouvy. 

3. Po celou dobu realizace projektu a činnosti Centra se smluvní strany zavazují nakládat s veškerým 
majetkem,  jehož  pořízení  bylo  financováno  z poskytnuté  podpory,  s péčí  řádného  hospodáře, 
zejména  jej  zabezpečit  a  pojistit  proti  poškození,  ztrátě  nebo  odcizení.  Smluvní  strany  nejsou 
oprávněny majetek, jehož pořízení bylo financováno z poskytnuté podpory, zatěžovat jakýmikoliv 
právy  třetích  osob,  které  by  v jakémkoliv  rozsahu  omezovaly  nebo  omezovat  mohly  užívání 
tohoto  majetku  v rámci činnosti  Centra,  včetně  umožnění  užívání  tohoto  majetku  jakýmkoliv 
třetím  osobám  jiným  než  smluvním  stranám,  včetně  převodu  vlastnického  nebo  obdobného 
práva k tomuto majetku.  

 

Čl. IX. 

Práva k výsledkům činnosti Centra a jejich využití 

1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s ochranou průmyslového vlastnictví vytvořeného při realizaci 
projektu a činnosti Centra 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, 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,  zákonem  č.  206/2000  Sb.,  o  ochraně  biotechnologických  vynálezů,  zákonem 
č. 441/2003  Sb.,  o  ochranných  známkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákonem 
č. 130/2002 Sb.,  o  podpoře  výzkumu  a  vývoje  z  veřejných  prostředků  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  jsou  si  vědomy  toho,  že  na  úpravu  vlastnických  práv 
k výsledkům a využití  výsledků se vztahuje ustanovení § 16  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 a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

3. Vlastnické  právo  k výsledkům  projektu  dosaženým  v rámci  činnosti  Centra  náleží  při  zachování 
práv jejich autorů a původců vyplývajících z právních předpisů o ochraně duševního vlastnictví a 
při  zachování  nepřednostního  práva  přístupu  k výsledkům  těm  účastníkům  Centra,  činností 
jejichž zaměstnanců a studentů bylo těchto výsledků dosaženo, a to v podílu, kterým se na vzniku 
duševního  vlastnictví  podíleli.  Původcem  vynálezu  je  ten,  kdo  jej  vytvořil  vlastní  tvůrčí  prací. 
Spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu. Vytvořil‐
li  původce  vynález  ke  splnění  úkolu  z  pracovního  poměru  k zaměstnavateli,  přechází  právo  na 
patent  na  zaměstnavatele.  Právo  na  původcovství  tím  není  dotčeno.  Smluvními  stranami 
prováděná  rutinní měření  požadovaná  registrační  autoritou  u  klinických  kandidátů  léčiv,  např. 
preklinická  toxikologie,  farmakokinetika,  distribuce  a  klinické  studie  zakládají  právo  na  patent 
pouze  v případě,  že  v průběhu  těchto  analýz  a  studií  prokazatelně  vzniklo  nové  duševní 
vlastnictví.  

4. V případě vzniku duševního vlastnictví se účastníci Centra dohodnou o výkonu vlastnických práv 
neprodleně  po  dosažení  výsledku.  Tato  dohoda  bude  ve  formě  smlouvy,  která  definuje  podíly 
na spolumajitelství  a  postup  při  komercionalizaci.  Účastníci  Centra  mají  právo  získat  licenci 
k takovému duševnímu vlastnictví  za  tržních podmínek. Pro případ,  že  k dohodě nedojde a pro 
případ neshody smluvních stran o velikosti podílu na dosažení výsledku zmocňují smluvní strany 
k rozhodnutí  o vlastnictví  výsledku  výzkumu  projektu  Ředitele  a  Vědeckého  ředitele,  kteří  tak 
učiní  po  vzájemné  dohodě,  a  to  na  základě  podkladů  předložených  Radou  Centra.  V případě 
neshody  mezi  Ředitelem  a  Vědeckým  ředitelem  rozhodne  o  věci  s konečnou  platností  Rada 
Centra.  

5. Smluvní strany jsou oprávněny užívat ostatní výsledky výzkumu dosažené v rámci činnosti Centra 
pro  svou  vlastní  potřebu  výzkumu.  Publikovat  výsledky  výzkumu  dosažené  společně  s jiným 
účastníkem či účastníky Centra může účastník Centra pouze se souhlasem všech na výsledku se 
podílejících  účastníků.  O  výnosy  z publikace  se  smluvní  strany  dělí  podle  podílu  své  účasti 
na společném výsledku.  

 
 

Čl. X. 
Dohoda o utajení a ochraně informací 

 

1. Za důvěrné  informace  se pro účely  této  smlouvy považují  jakékoliv  informace  či data,  jakkoliv 
předaná  nebo  zpřístupněná  mezi  smluvními  stranami,  která  se  přímo  či  nepřímo  týkají 
jakýchkoliv  činností  smluvních  stran  vztahujících  se  k řešení  projektu  včetně  jeho  návrhu  či 
činností  centra,  zejména  která  se  týkají  jakýchkoliv  technologických,  vědomostních  nebo 
vědeckých  postupů,  vzorců,  patentů,  užitných  vzorů,  know‐how,  chemických  sloučenin, 
chemických či jiných prvků, jakýchkoliv postupů, biologických a klinických analýz, náčrtů, plánů, 
grafů,  zpráv,  dále  jakékoliv  informace,  které  se  týkají  vzájemných  vztahů  jednotlivých  prvků, 
sloučenin,  způsobů  a  podmínek  využití  či  použití  poznatků  či  znalostí,  které  mají  povahu 
důvěrných  informací,  to  vše  v oblasti  chemie,  biochemie,  biologie,  medicíny  a  to  nehledě  ke 
způsobu  jejich  objevení,  zjištění,  využití  či  záznamu  (dále  společně  jen  „důvěrné  informace“). 
Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat  mlčenlivost  takovým  způsobem,  aby  nebyly  ohroženy 
výsledky a cíle řešení projektu. 

2. Smluvní strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích. Mlčenlivostí se pro 
účely  této  smlouvy  rozumí,  že  smluvní  strany  nesmí  důvěrné  informace  používat  k jakýmkoliv 
jiným účelům než k dosažení účelu spolupráce smluvních stran. Smluvní  strany nesmí důvěrné 
informace  jakýmkoliv způsobem sdělovat, či  zpřístupňovat  jakékoliv  třetí osobě po částech ani 
v celku, jakýmkoliv technologickým postupem. 



 

 

 

3. Povinnost mlčenlivosti  se  nevztahuje  na  takové  informace,  které  by  potencionálně mohly  být 
důvěrnými informacemi, jestliže se jedná o informace, které jsou již veřejně a oprávněně známé, 
obsažené  ve  veřejně  dostupných  materiálech  nebo  mediích,  které  byly  zpřístupněny  třetím 
osobám  v nedůvěrném  režimu  před  podpisem  této  smlouvy,  dále  informace,  které  jsou  nebo 
byly oprávněně známy prokazatelně dříve, než byly sděleny či  zpřístupněny smluvním stranám 
dle této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti není považováno zpřístupnění důvěrných 
informací  soudům,  státním  zastupitelstvím,  správním nebo obdobným orgánům veřejné  státní 
moci,  ale pouze  v případě,  jsou –  li  takové  informace poskytnuty  těmto osobám za podmínek 
stanovených zákonem.  

4. Smluvní strany mají právo na náhradu škody způsobené porušením dohody o utajení a ochraně 
informací kteroukoli ze smluvních stran. 

5. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  k  mlčenlivosti  a  ochraně  informací  ve  stejném  rozsahu,  jak 
upravuje tato smlouva, zaváží své zaměstnance, kteří s důvěrnými informacemi budou jakýmkoli 
způsobem nakládat.  

6. K uzavírání dohod o mlčenlivosti  jménem smluvních stran se třetími stranami, s výjimkou osob 
uvedených  v odst.  5  tohoto  článku,  a  jiných  dvou  a  vícestranných  právních  jednání  jménem 
smluvních  stran  směřujících  k ochraně  důvěrných  informací  v rámci  projektu  je  na  základě 
pověření samostatně delegován a za všechny smluvní strany jedná samostatně hlavní příjemce 
(dále jen „pověřená smluvní strana“). 

7. Pověřená  smluvní  strana  je  oprávněna  uzavírat  samostatně  za  ostatní  smluvní  strany  veškerá 
dvou a vícestranná smluvní ujednání, jejichž předmětem je ochrana důvěrných informací v rámci 
projektu.  Pro  takováto  ujednání  se  vyžaduje  pouze  výslovný  písemný  projev  vůle  pověřené 
smluvní strany a nevyžaduje se projev vůle ostatních smluvních stran. Pověřená smluvní stran se 
však  zavazuje  návrh  dvou  či  vícestranných  smluvních  ujednání,  jejichž  předmětem  je  ochrana 
důvěrných  informací  v rámci  projektu,  předložit  ostatním  smluvním  stranám  k předběžnému 
vyjádření,  pokud  se  ostatní  smluvní  strany  ve  lhůtě  7  pracovních  dnů  nevyjádří,  považuje  se 
návrh za akceptovaný.   

8. Právo  všech  smluvních  stran  ke  společnému  právnímu  jednání  při  uzavírání  jakýchkoli  dvou  a 
vícestranných smluvních ujednání ve vztahu k ochraně důvěrných informací tím není dotčeno. 

9. Pověřená  smluvní  strana  je povinna bezodkladně, nejpozději  však do 30  kalendářních dnů, po 
uzavření jakýchkoli smluvních ujednání podle předchozích odstavců písemně informovat ostatní 
smluvní strany společně se zasláním kopie uzavřené smlouvy ostatním smluvním stranám. 

10. Ustanovení tohoto článku jsou platná a účinná po dobu trvání této smlouvy, jakožto i po dobu 10 
let ode dne ukončení účinnosti této smlouvy.  

 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran. 
Po tomto  podpisu  lze  její  obsah  měnit  pouze  písemnými  vzestupně  číslovanými  dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu smlouvy se rozumí den, kdy 
smlouvu podepíše poslední strana. 

2. Tato smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou. Smlouva na základě dohody smluvních stran 
pozbývá účinnosti v případě, kdy nedojde k poskytnutí podpory pro realizaci projektu. 



 

 

 

3. V otázkách, které  tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,  popř.  dalšími  obecně  závaznými  právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. K uveřejnění smlouvy se zavazuje hlavní příjemce. 

5. Smlouva  je  uzavírána  na  dobu  určitou  shodnou  s dobou  řešení projektu.  Na  základě  dohody 
smluvních stran může dojít k prodloužení doby, na kterou se tato smlouva uzavírá. 

6. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit jen na základě písemné 
dohody smluvních stran.  

7. Smluvní strany jsou oprávněny se písemně dohodnout, že kterékoli ze smluvních stran zaniknou 
všechna  práva  a  povinnosti  stanovená  touto  smlouvou  před  uplynutím  doby,  na  kterou  byla 
smlouva uzavřena, a to v případě, pokud na této smluvní straně nelze spravedlivě požadovat, aby 
na  plnění  smlouvy  a  realizaci  projektu  dále  pokračovala.  Smluvní  strany  v dohodě  popsané 
v předchozí  větě  upraví  svá  práva  a  povinnosti  při  dalším  plnění  této  smlouvy  s  přihlédnutím 
ke změně práv a povinností smluvních stran vyvolaných touto dohodou tak, aby nebyla realizace 
projektu ohrožena. 

8. Zanikne‐li  smluvní  strana  bez  právního  nástupce,  upraví  ostatní  smluvní  strany  svá  práva  a 
povinnosti  při  plnění  této  smlouvy  s přihlédnutím  k nové  situaci  tak,  aby  nebyla  realizace 
projektu ohrožena. 

9. Smluvní strany se zavazují  řešit případné spory vzájemnou dohodou. Na řešení  těchto sporů se 
dohodnou  oprávněné  osoby  smluvních  stran,  případně  osoby  jimi  pověřené.  Při  řešení  sporů 
mezi  smluvními  stranami  bude  aktivně  napomáhat  Rada  Centra.  Pokud  se  strany  na  řešení 
případného sporu smluvní strany nedohodnou, předloží věc k rozhodnutí soudu. 

10. Smlouva  se  vyhotovuje  v  18  vyhotoveních  s povahou  originálu,  z nichž  každá  smluvní  strana 
obdrží jedno vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele podpory. 

11. Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  řádně  přečetly,  s jejím  obsahem 
souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 
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Příloha č. 1 
 
Statut Rady národního centra kompetence ‐ Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie (dále 
jen „Centrum“) 
 
 
1. Rada Centra  je řídícím orgánem národního centra kompetence a projektu realizovaného v jeho 

rámci. Rada Centra určuje koncepční a  strategické směřování Centra a  činí  zásadní  rozhodnutí 

týkající  se  jeho  fungování,  zejména dohlíží  na plnění  strategické  výzkumné agendy,  spolupráci 

s aplikační  sférou.  Rada  Centra  předkládá  poskytovateli  podpory  každoročně  výroční  zprávu 

o své činnosti. Výroční zprávu schvaluje Valná hromada Centra. 

2. Členy Rady Centra jsou zástupci těchto 3 členů Centra – ÚOCHB, UP (ÚMTM), 1. LF UK (BIOCEV), 

(dále jen „interní členové Rady Centra). Zástupcem člena Centra se rozumí jeho statutární orgán 

nebo jím, na základě plné moci, pověřený zástupce. Členy Rady Centra jsou dále Ředitel Centra, 

Vědecký  ředitel  Centra  a  externí  členové  Rady  Centra.  Externí  členové  Rady  Centra  tvoří 

nejméně polovinu členů Rady Centra. Externí členy Rady Centra navrhuje Ředitel Centra a jejich 

členství musí být odsouhlaseno nadpoloviční většinou  interních členů Rady Centra. O  interních 

členech Rady Centra rozhoduje hlavní příjemce. 

3. Prvními  interními  členy Rady Centra  jsou prof.  Ing. Martin  Fusek,  CSc.  za ÚOCHB, doc. MUDr. 

Marián Hajdúch, Ph.D. za UP a prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. za 1. LF UK, prvními externími 

členy  Rady  Centra  jsou  MUDr.  Tomáš  Hauser,  MUDr.  Vít  Perlík,  Ph.D.  a  prof.  Dr.  Wilhelm  J. 

Ansorge, Ph.D. a Dr. John R. Normanton. 

4. Rada Centra rozhoduje zejména o: 

i. konkretizovaných výzkumných plánech vždy na roční období dopředu, 

ii. pokračování  či  ukončení  jednotlivých  podprojektů,  a  to  na  základě  výsledků  plnění 

jednotlivých milníků těchto podprojektů, 

iii. začlenění nových podprojektů do výzkumné agendy, 

iv. alokaci prostředků v jednotlivých pracovních balíčcích pro jednotlivé podprojekty, 

v. v případě sporů o podílech na vzniklém duševním vlastnictví 

5. Rada  Centra  odpovídá  členům  Centra  za  plnění  výzkumných  úkolů  vyplývajících  z projektu 

Centra. 

6. Rada Centra odpovídá členům Centra za optimální využití výsledků práce Centra. 

7. Předsedou Rady Centra je Ředitel Centra, který organizuje a řídí Radu Centra. 

8. Vědeckou agendu Centra, včetně jednotlivých projektů navrhuje a projednává s radou Vědecký 

Ředitel.  

9. Způsob jednání Rady Centra je upraven v Jednacím řádu Rady Centra. 



 

 

 

10. Tento  statut  nabývá  účinnosti  dnem  nabytí  účinnosti  smlouvy  o  ustanovení  národního  centra 

kompetence Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 
   
Jednací řád Rady národního centra kompetence ‐ Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie 
(dále jen „Centrum“) 
 
1. Složení Rady Centra je upraveno ve Statutu Rady Centra. 

2. Rada Centra se schází nejméně dvakrát za kalendářní rok. 

3. Jednání Rady Centra či hlasování per‐rollam svolává a organizuje Ředitel Centra. Rada Centra se 

svolává  písemnou  pozvánkou  zaslanou  členům  Rady  nejméně  14  kalendářních  dní  před 

plánovaným dnem jednání. Pozvánka může být zaslána v elektronické podobě.  

4. Jednání Rady Centra může být  také svoláno, požádají‐li o  to nejméně tři členové Rady Centra. 

V takovém případě svolá Ředitel centra jednání Rady Centra nejdéle do 21 kalendářních dnů od 

doručení žádosti ze strany členů Rady. 

5. Rada Centra je usnášeníschopná, sejde‐li se nadpoloviční většina všech členů Rady Centra. 

6. Jednání  Rady Centra  řídí  Předseda Rady Centra,  v případě  jeho nepřítomnosti  Vědecký  ředitel 

Centra nebo jiný zvolený předsedající.   

7. Rada  rozhoduje  hlasováním  aklamací  prostou  většinou  přítomných  členů,  v případě  rovnosti 

hlasů  rozhodne  Předseda  Rady  Centra,  v případě  jeho  nepřítomnosti  jiný  předsedající.  Každý 

z členů rady má jeden hlas. 

8. Rada  Centra  je  oprávněna  v případě  nutnosti  využít  hlasování  per‐rollam.  V případě  hlasování 

per‐rollam platí následující pravidla: 

i. oznámení o hlasování musí být odesláno nejméně 5 pracovních dnů od požadovaného 

data hlasování, 

ii. hlasování je platné, účastní‐li se jej více než polovina všech členů Rady Centra, 

iii. rozhodnutí je učiněno prostou většinou hlasů hlasujících členů, 

iv. hlasování  per‐rollam  nelze  použít  pro  řešení  sporů  vztahujících  se  k podílům 

k duševnímu vlastnictví. 

9. Z jednání  Rady  Centra  se  pořizuje  vždy  písemný  zápis.  Za  pořizování  zápisu,  jeho  správnost  a 

úplnost  odpovídá  Ředitel  Centra.  K zápisu  se  přikládá  prezenční  listina.  Zápis  rozesílá  Ředitel 

Centra  členům  Rady  Centra  a  osobám,  které  se  jednání  zúčastnily.  Případné  opravy  zápisu  je 

oprávněn navrhnout každý člen Rady Centra nejpozději do 5 dní ode dne doručení zápisu. 

10. Tento  jednací  řád  nabývá  účinnosti  dnem  nabytí  účinnosti  smlouvy  o  ustanovení  národního 

centra kompetence Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie. 

 


