
RÁMCOVÁ SMLOUVA O KOLABORATIVNÍM VÝZKUMU 
uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Ústav molekulární a translační medicíny 
se sídlem: Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 779 00 
IČO : 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupená prof. MUDr. Josefem Zadražilem, CSc., děkanem 
ve věcech realizačních
(dále jen „ÚMTM") 

a 

AUMED, a. s. 
se sídlem: Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4-Modřany 
IČO : 28171985 
DIČ: CZ28171985 
zastoupená RNDr. Jurajem Vronkou, členem představenstva 
(dále jen „AU MED") 

a 

Protean s. r. o. 
se sídlem Pod Lesem 1300/9, 373 16 Dobrá Voda u českých Budějovic 
IČO: 28089421 
DIČ: CZ28089421 
zastoupená doc. RNDr. Ladislavem Burýškem, Ph .O. 

(ÚMTM, AU MED a Protean jsou dále uváděny společně jako „smluvní strany") 

uzavřeli k níže uvedenému datu tuto 

rámcovou smlouvu o kolaborativním výzkumu 
(dále jen „smlouva") 

S OHLEDEM NA TO, ŽE: 

(A) Strany mají v úmyslu spolupracovat v oblasti inovativní in vitro diagnostiky na základě této smlouvy, 
přičemž smluvní strany se považují za partnery ve společném kolaborativním výzkumu. 

(B) Strany tímto uzavírají tuto smlouvu za účelem stanovení rozsahu a podmínek výzkumu, který budou 
smluvní strany společně realizovat. 

(C) Konkrétní výzkumné služby musí být vždy uvedeny v přílohách této smlouvy, které strany označí jako 
„přílohy" (např. „Příloha A", „Příloha B" atd.). 



SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 

1. DEFINICE 

„Výzkumní pracovníci" jsou zaměstnanci smluvních stran, kteří zapojí do výzkumných prací za 
podmínek vždy stanovených v příloze této smlouvy. 

„Důvěrnými informacemi" se rozumí všechny informace bez ohledu na jejich formu: 

• které smluvní st rany získají nebo o kterých se dozvědí během svých činností podle této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní a které jsou v době předání jasně písemně označeny jako 
11 Důvěrné", 

• výsledky výzkumné práce prováděné smluvními stranami v rámci projektu; 

až na to, že 11důvěrné informace" nezahrnují informace, které byly prokazatelně ve veřej né sféře 
v době prováděn í této smlouvy, nebo které prokazatelně vstoupily do veřejné sféry poté, co byla tato 
smlouva uzavřena j inak než neoprávněným použitím nebo neoprávněným předáním, nebo pokud 
byly prokazatelně vytvořené druhou přijímající stranou bez použití obdržených informací. 

„Smluvní období" - Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . 

„Projekt" znamená výzkumný nebo vzdělávací projekt, na kterém se st rany mohou dohodnout 
během Smluvního období s cílem získat určité vědecké vstupy. Přesný předmět každého výzkumného 
projektu musí být podrobně popsán v příloze t éto smlouvy označené jako příloha ( „Příloha A", 
„Příloha B", Příloha C "atd.). 

„Výsledné duševní vlastnictví" znamená veškeré znalost i, know-how, metodu (metody), technologii 
nebo jiné duševní vlastnictví, které jsou koncipovány, vynalezeny, vyvinuty, vylepšeny nebo získány 
výhradně ÚMTM, AUMED a nebo Protean, nebo společně smluvními stranami během smluvního 
období při provádění projektu. 

2. VÝZKUMNÉ PRÁCE 

Tato smlouva určuje rozsah výzkumných prací, které v rámci projektu budou smluvní st rany 
provádět, a stanoví práva a povinnosti smluvních stran při provádění této smlouvy. 

Smluvní strany budou provádět výzkumné práce dále popsané v přílohách této smlouvy označených 
jako přílohy v dohodnutém časovém rámci. Smluvní strany budou provádět výzkumné práce podle 
pokynů dohodnutých v konkrétní příloze této smlouvy. Smluvní strany dodržují pokyny související 
s poskytováním výzkumných prací podle této smlouvy a v případě potřeby si smluvní st rany musí 
navzájem neprodleně oznámit skutečnost, že vydané a dohodnuté pokyny jsou protiprávní nebo 
nedostatečné, jak je uvedeno v článku 13. Kromě toho si smluvní strany v souladu s článkem 13 
navzájem neprod leně oznámí veškeré neodkladné zá ležitost i týkající se předmětu tét o smlouvy. 
Smluvní strany musí dále chránit a vymáhat práva a oprávněné zájmy všech smluvních stran. 

Smluvní strany zahájí provádění společného výzkumu v rámci projektu neprod leně po datu 
stanoveném pro každý projekt v příslušné příloze a vynaloží přiměřené úsilí k provedení projektu 
v souladu s podmínkami této smlouvy. Smluvní strany mohou projekt kdykoli změnit vzájemnou 
písemnou dohodou označenou jako „změna přílohy". Každý dodatek k dohodnuté př íloze musí být 
očíslován chronologicky. 



Smluvní strany předpokládají, že dodatky v podobě příloh budou mezi smluvními stranami 
v budoucnu uzavřeny podle obecných ustanovení této smlouvy. Jakékoli a všechny dodatky (přílohy) 
se musí stát nedílnou součástí této smlouvy a jsou považovány za nedílnou součást této smlouvy. 

3. POSKYTOVÁNÍ ZPRÁV (REPORTING) 

Během Smluvního období a kdykoli na žádost smluvních stran jsou povinny se vzájemně průběžně 
informovat o průběhu řešení projektu. Hlášení informací, jak je uvedeno výše, musí být provedeno 
písemnou nebo elektronickou zprávou odrážející aktuální stav řešení projektu. 

Smluvní strany jsou povinny vypracovat písemnou nebo elektronickou závěrečnou zprávu do 30 
kalendářních dnů po uzavření projektu za dohodnutých podmínek jakéhokoli projektu uvedeného 
v konkrétní příloze této smlouvy. 

Během doby platnosti kterékoli přílohy této smlouvy je třeba, aby se zástupci smluvních stran 
setkávali v termínech a na místech, na nichž se společně dohodnou, aby projednali pokrok a výsledky, 
jakož i probíhající plány nebo změny projektu. 

4. NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 

Pokud se strany nedohodnou jinak, každá ze smluvních stran si nese a hradí veškeré náklady spojené 
s vlastní činností v rámci plnění této smlouvy. 

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za závazky jiné smluvní strany spojené s činností v rámci plnění 
této smlouvy. 

S. DŮVĚRNOST 

Smluvní strany se zavazují zachovávat a používat důvěrné informace důvěrným způsobem. Není-li 
zákonem, soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud 
to nevynucuje vymáhání práv nebo nároků vyplývajících z této smlouvy, nebude žádná ze smluvních 
stran používat nebo předávat důvěrné informace bez předchozího souhlasu jiné smluvní strany 
jakékoli osobě nebo subjektu, s výjimkou svých zaměstnanců, výzkumných pracovníků tam, kde 
důvěrné informace pomohou smluvní straně při plnění jejích povinností a výkonu jejích práv podle 
této smlouvy. Každá smluvní strana zaj istí, aby její zaměstnanci, výzkumní pracovníci byli stejným 
způsobem vázáni závazky důvěrnosti podle této smlouvy. 

Pokud je v rámci právního nebo administrativního postupu od některé ze smluvních stran 
požadováno, aby důvěrné informace zpřístupnil a, tato strana neprod leně uvědomí ostatní strany 
a poskytne jim přiměřený čas na to, aby se tomuto postupu před předáním důvěrných informací 
mohly bránit. 

Bez ohledu na ukončení nebo vypršení platnosti konkrétního projektu nebo na datum získání 
důvěrných informací, povinnosti stanovené v tomto článku S přetrvávají a nadále zavazují smluvní 
strany, jejich nástupce a nabyvatele po dobu S let po ukončení nebo vypršení platnost i projektu, ve 
kterém byly důvěrné informace obdrženy. 



Pokud některá ze smluvních stran poruší některou z povinností, které se vztahují na nakládání 
s důvěrnými informacemi, zůstává právo druhé strany na náhradu škody v plné výši nedotčeno. 

6. PUBLIKOVÁNÍ 

Smluvní strany mohou prezentovat jakékoli výsledky projektu na sympoziích, národních nebo 
regionálních odborných setkáních, nebo je publikovat v časopisech nebo jiných publikacích pouze 
s předchozím písemným nebo elektronickým souhlasem ostatních smluvních stran. Každá smluvní 
strana je povinna odpovědět na písemnou žádost ostatních stran o zveřejnění do 15 kalendářních dnů 
po doručení této žádosti, pokud požadující strana poskytne ostatním stranám v rámci žádosti úplné 
kopie navrhovaného zveřejnění. Smluvní strany při používání výsledného duševního vlastnictví vždy 
zohlední oprávněné zájmy a očekáván í ostatních smluvních stran . Žádná ze smluvních stran 
nezveřejn í důvěrné informace ostatních smluvních stran, pokud to není předem dohodnuto. 

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Všechny záležitosti upravující výsledné duševní vlastnictví budou vždy definovány pro konkrétní 
projekt podle této smlouvy. 

Pokud určitý projekt vytvoří společná práva duševního vlastnictví (dále jen „výsledek/výsledky") 
způsobilá k ochraně jedním nebo více právy průmyslového vlastnictví, strany se rozhodnou, zda je 
budou či nebudou chránit, nebo jakje využít, v dohodě o společném vlastnictví. Výsledek se považuje 
za společně vlastněný, pokud jej strany společně vytvořily a není možné jej oddě lit za účelem podání 
žádosti, získání nebo zachování jeho ochrany. 

Pokud je výsledek (výsledky) schopný průmys lového nebo obchodního použití, musí být podíl na 
výsledku určen podle příslušného podílu odvedené práce a vynaložených finančních prostředků 
jednotlivých smluvních stran. 

Smluvní strany si mohou mezi sebou jmenovat správce společného vlastnictví, „dále jen správce 
společného vlastnictví". 

Správce spo lečného vlastnictví bude pouze zástupcem spoluvlastníků a uplatní právo k duševnímu 
vlastnictví vztahující se k výsledku (výsledkům) jménem všech spo luvlastníků, pokud nebude 
dohodnuto jinak dohodou o spoluvlastnictví. Všichni spoluvlastníci budou spolupracovat, aby 
usnadnili úkoly správce společného vlastnictví. 

Náklady na podání, udělení a udržování patentů a odpovídající rozšíření jakékoli povahy budou 
dohodnuty v samostatné dohodě o společném vlastnictví. 

Smluvní strany se dále zavazují: 
• že práva původců budou ošetřena v souladu s platnými právními předpisy, 
• že jejich příslušní výzkumní pracovníci, uvedení jako původci, poskytnou veškerou součinnost 

a splní všechny nezbytné formality pro podání, udržování a obranu uvedených patentů nebo 
jakéhokoli jiného práva na ochranu, 

• individuá lně se starat o příslušnou dodatečnou odměnu pro původce podle platných právních 
předpisů. 
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Pokud se spolumajitel rozhodne, že nebude přispívat nebo nebude chtít pokračovat v ochraně 
duševního vlastnictví, je oprávněn nepřispívat nebo přerušit svůj příspěvek, avšak za předpokladu, že: 

• neprodleně písemně oznámí své rozhodnutí druhé straně; 
• neprodleně se vzdá veškerých svých nároků a zájmů k těmto patentům, patentovým 

přihláškám nebo jiným registrovaným právům průmyslového vlastnictví chránícím tyto 
společně vlastněné výsledky vůči ostatním spoluvlastníkům, kteří v souladu s výše uvedenými 
odstavci při spívaj í, případně pokračují v jejich společném přispívání; a 

• ztratí svá práva s ohledem na takové společně vlastněné výsledky a související patenty, 
patentové přihlášky nebo jiná registrovaná práva průmyslového vlastnictví od okamžiku 
oznámení, avšak s výhradou zachování nepřevoditelné, nevýlučné, bez práva udělit 

sublicenci, bezplatné licence k použití daného výsledku nebo výsledků po dobu platnosti 
těchto společně vlastněných patentů, patentových přihlášek nebo jiných registrovaných práv 
průmyslového vlastnictví pro účely interního výzkumu. 

8. DOBA PLATNOSTI 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran . Po tomto podpisu lze její obsah měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . 

9. UKONČENÍ 

Každá strana může tuto smlouvu bez udání důvodu ukončit doručením písemného oznámení 
o ukončení druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné oznámení o ukončení 
doručeno druhé smluvní straně. 

Pokud se některá ze smluvních stran dopustí jakéhokoli porušení nebo nedodržení jakýchkoli 
podmínek této smlouvy, včetně porušení povinnosti podle článku 4, a nenapraví toto porušení ani 
nep lnění do 30 (třiceti ) ka lendá řních dnů po obdržení písemného oznámení od jiné smluvní strany, 
v případě článku 4 do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data splatnosti může vypovídající strana tuto 
smlouvu ukončit zasláním písemného oznámení o ukončení smlouvy porušující stra ně. Toto ukončen í 

nabude účinnosti dnem přijetí takového oznámení. 

Žádné ukončení této smlouvy, bez ohledu na způsob provedení, nezbavuje smluvní strany práv 
a povinností podle čl. S. (Důvěrnost), čl. 7. (Duševní vlastnictví) a čl. 11. (Odškodněn í). 

Po ukončení této smlouvy přestane strana přijímající důvěrné informace jakýmkoli způsobem 
používat tyto důvěrné informace poskytující strany. Smluvní strana, která obdrží důvěrné informace, 
doručí na základě písemné žádosti poskytující smluvní strany této poskytující smluvní straně veškeré 
důvěrné informace poskytující smluvní strany, které jsou v držení nebo pod kont rolou přij ímající 

smluvní strany. 



10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY 

Při provádění projektu a při zajišťování výzkumných prací musí smluvní strany vždy postupovat 
s nezbytnou odbornou péčí, v dobré víře, pečlivě a v souladu se zákonem. Každá smluvní strana je 
odpovědná za řádné plnění úkol ů, ke kterým se smluvní strana zavázala touto smlouvou. 

Smluvní strany neposkytují žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající 
se dat nebo jiných výsledků vyplývajících z projektu nebo týkajících se důvěrných informací, které si 
strany mohou navzájem sdělit. Smluvní strany v žádném případě nenesou odpovědnost za jakoukoli 
ztrátu, ať už přímou, následnou, náhodnou nebo zvláštní nebo za jinou podobnou škodu vyplývající 
z jakékoli vady, chyby nebo neprovedení. Pokud byly strany informovány o možnosti vzniku jakékoli 
škody, jsou povinny se o této možnosti navzájem informovat. 

Smluvní strany uznávají, že projekt má experimentální a výzkumný charakter, že nelze zaručit žádné 
konkrétní výsledky. 

11. ODŠKODNĚNÍ 

Žádná ze smluvních stran neodpovídá žádné jiné smluvní straně za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty 
nebo podobné škody, pokud tato škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním nebo porušením pravidel 
důvěrnosti upravených v této smlouvě . 

12. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit pohledávku (nebo její část), která vznikla na základě této 
smlouvy, třetí straně nebo převést tuto smlouvu v plném rozsahu (nebo zčásti) na třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran, přičemž vydání tohoto souhlasu nebude 
bezdůvodně odmítáno. 

13. OZNÁMENÍ 

Všechny zprávy a oznámení nebo jiné dokumenty, které strana požaduje nebo si přeje doručit 
ostatních smluvním stranám, budou doručeny : 

• písemně; a 
• buď e-mailem, osobním doručením, nebo doporučenou poštou na adresu přij ímající smluvní 

strany, jak je uvedeno. Jakékoli oznámení doručené osobně se považuje za přijaté v době 
doručení. Jakékoli oznámení zaslané v souladu s tímto článkem se považuje za přijaté na konci 
pátého pracovního dne po odeslání. 



E-mailové adresy pro zasílání oznámení: 

ÚMTM: 
e-mail:

AU MED: 
e-mail: 

Protean 
e-mail: 

Adresy pro zasílání oznámení: 

ÚMTM: 
Ústav molekulární a translační medicíny 
Lékařská faku lta 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Hněvotínská S, Olomouc, PSČ 779 00 
Odpovědná kontaktní osoba:

AU MED: 
AUMED, a.s. 
Komořanská 326/63 
143 00 Praha 4 
Odpovědná kontaktní osoba: 

Protean: 
Protean s. r.o. 
Dolní 2102/2 
české Budějovice, 370 04 
Odpovědná kontaktní osoba: 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Žádná ze smluvních stran nemá pravomoc jednat jménem kterékoli jiné smluvní strany, ani zavázat 
jakoukoli jinou smluvní stranu jakýmkoli způsobem. 

Veškeré podmínky uvedené v této smlouvě, které vyžadují plnění smluvními stranami po ukončení 
t éto smlouvy, zůstanou v platnosti i v případě ukončen í t éto smlouvy z jakéhokoli dúvodu. 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha označená jako Příloha A a Příloha 8. 

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neucmným, a za 
předpokladu, že může být odděleno od zbývajícího obsahu této smlouvy, nebude to mít žádný vliv na 
existenci, platnost a účinnost zbývajících ustanovení a smluvní strany tímto prohlašuj í, že mají zájem 



na pokračování existence této smlouvy a že si přej í plnění podle této smlouvy, a t o i v případě 
t akovéto neplatnosti nebo neúči nnosti ustanovení. Smluvní st rany si navzájem poskytnou so učinnost 

p ři nahrazení neplatného nebo neúči nného ustanovení platným a účinným ustanovením, které v co 
nejvyšší možné míře zachová záměr původn ího ustanovení. 

Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že každá z nich nese riziko změny okolnost í a že žádná změna 

okolnost í neopravňuje žádnou ze smluvních stran k uplatňování jakýchkoli souvisejících nároků. 

Tato smlouva j e sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden příslu šný 

stejnopis. 

Uzavřením této smlouvy smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, porozuměly jejím 
podmínkám a dobrovolně přijaly její ustanovení. 

U Dr. Josef Zadražil, Ph.O., 

„„„„ 

ZaAUMED 

„„

Za Protean 

doc. RNDr. La 
jednatel 



PŘÍLOHA A 

1. PROJEKT

Předmětem tohoto projektu je validace a uvedení na trh
 jako projektu definovaného v článku 1 smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují v rámci projektu: 

• ÚMTM se zavazuje poskytovat 

• AU MED se zavazuje poskytovat 

• Protean, 

2. ZÁSTUPCI 

Vedoucí - Výzkumní pracovníci 

3. Výsledkem projektu je uvedení validovaného produktu na trh 

4. NÁKLADY 

Každá smluvní strana uhradí své případné náklady spojené s realizací projektu

S. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechna práva, nároky a podíly na veškerém výsledném duševním 
vlastnictví a k veškerému výslednému duševnímu vlastnictví jsou vlastnictvím smluvních stran ve 
stejném poměru, v jakém přispěly k vytvořen í výsledného duševního vlastnictví. 

V případě, že se na jakémkoli vytvoření výsledného duševního vlastn ictví podílí jako výzkumný 
pracovník vynálezce, ať už zcela nebo částečně, zaměstnavatel takovéhoto výzkumného pracovníka 
se zavazuje převzít výsledné duševní vlastnictví a spravedlivě se s tímto výzkumným pracovníkem 
vypořádat a poskytnout mu odpovídající odměnu jako odměnu vynálezce podle příslušných platných 
vnitrostátních právních předpisů. 



Správce společného vlastnictví bude v tomto případě jmenován 

6. VYUŽITÍ VÝSLEDNÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Pro účely toho konkrétního projektu se smluvní strany dohodly na následujícím podílu vlastn ictví a 
způsobu licencování: 

AUMED: 45% 
PROTEAN: 45 % 
ÚMTM: 10 % 

Nabyvatelem exkluzivní výrobní licence projektu 
 je společnost Detailní podmínky licence 

budou součástí navazující licenční smlouvy, kterou strany mezi sebou uzavřou do konce projektu 

Podíly jednotlivých stran na budoucích výnosech plynoucích z tohoto produktu budou stanovené 
z obratu v poměrech: 

PROTEAN:
ÚMTM:
AUMED: 

7. ČASOVÝ RÁMEC 

Doba trvání projektu je stanovena s datem zahájení 1.9.2020 na dobu trvání do 31. 12. 2020. 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Tato Příloha A nevyžaduje zvláštní podpis oprávněných osob, protože je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
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PŘÍLOHA B 

1. PROJEKT 

Předmětem tohoto projektu je vytvoření, validace a uvedení na trh 

Smluvní strany se zavazují v rámci projektu: 

• ÚMTM se zavazuje poskytovat

• AU MED se zavazuje poskytovat 

2 . ZÁSTUPCI 

Vedoucí - Výzkumní pracovníci 

3. Výsledkem projektu je uvedení validovaného produktu na trh 

4. NÁKLADY 

Každá smluvní strana uhradí své případné náklady spojené s realizací projektu

5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechna práva, nároky a podíly na veškerém výsledném duševním 
vlastnictví a k veškerému výslednému duševnímu vlastnictví jsou vlastnictvím smluvních stran ve 
stejném poměru, v jakém přispěly k vytvoření výsledného duševního vlastnictví. 

V případě, že se na jakémkoli vytvořen í výsledného duševního vlastnictví podílí jako výzkumný 
pracovník vynálezce, ať už zcela nebo částečně, zaměstnavatel takovéhoto výzkumného pracovníka 
se zavazuje převzít výsledné duševní vlastnictví a spravedlivě se s tímto výzkumným pracovníkem 
vypořádat a poskytnout mu odpovídaj ící odměnu jako odměnu vynálezce podle příslušných platných 
vnitrostátních právních předpisů . 

Správce společného vlastnictví bude v tomto případě jmenován ÚMTM . 



6. VYUŽITÍ VÝSLEDNÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Pro účely toho konkrétního projektu se smluvní strany dohodly na následujícím podílu vlastnictví a 
způsobu licencování: 

podíly na spoluvlastnictví: 

ÚMTM: 90 % 
AUMED: 10% 

Smluvní strany souhlasí, aby se nabyvatelem výrobní licence u projektu 

Podíly jednotlivých stran na budoucích výnosech plynoucích z tohoto produktu budou stanovené 
z obratu v poměrech: 

ÚMTM: 
AUMED: 

7. ČASOVÝ RÁMEC 

Doba trvání projektu je stanovena s datem zahájení 1.9.2020 na dobu trvání do 31. 12. 2020. 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Tato Příloha B nevyžaduje zvláštní podpis oprávněných osob, protože je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
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LICENČNÍ SMLOUVA 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Lékařská fakulta UP 
se sídlem: Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 
jednající: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan Lékařské fakulty UP 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: 

( dále jen „poskytovatel") 

a 

IntellMed, s.r.o. 
se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO: 27780317 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
29496 
osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

( dále jen „nabyvatel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, následující 

licenční smlouvu (dále jen „smlouva") 

Preambule 

Poskytovatel má prostřednictvím Ústavu molekulární a translační medicíny, Lékařské 
fakulty, majetková práva k předmětu průmyslového vlastnictví - know-how 

(dále jen „Know-how"), přičemž tuto technologii vyvinuli zaměstnanci 
poskytovatele ke splnění svých pracovněprávních povinností k poskytovateli. V souvislosti s tím 
poskytovatel prohlašuje, že v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona vykonává majetková práva 
k tomuto Know-how. 

Poskytovatel je ochoten poskytnout nabyvateli právo využívat Know-how za účelem výroby 
a prodeje samoodběrového systému (dále jen „Produkt") za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Společný zájem obou smluvních stran na uvedení Know-how do aplikační praxe vede smluvní 
strany k uzavření této smlouvy. 



Článek I. 
Poskytnutí práv 

1. Poskytovatel za podmínek stanovených touto smlouvou poskytuje nabyvateli nevýhradní, 
teritoriálně neomezené, oprávnění (licenci) k výkonu práva využívat Know-how k výrobě, 
prodeji, nabízení, uvádění na trh, nebo používání Produktu na dobu neurčitou. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že k Know-how nepřísluší poskytovateli ani žádné třetí osobě právo na 
patent. K Know-how přísluší společnosti AUMED a.s., se sídlem Komořanská 326/63, 143 00 
Praha 4-Modřany, IČO: 28171985 majetkový podíl ve výši 10 % na základě rámcové smlouvy 
o kolaborativním výzkumu ze dne 8. října 2020. Na základě této smlouvy vystupuje 
poskytovatel jako správce společného vlastnictví. Nabyvatel je oprávněn při výrobě Produktu 
postupovat v součinnosti se společností AUMED a.s., a to i formou dodávek a subdodávek. 

3. Nabyvatel není touto smlouvou oprávněn poskytovat toto Know-how třetím stranám. 
4. Bude-li nabyvatel omezován ve výkonu práva poskytovaného podle odst. 1 tohoto článku 

jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného 
odkladu podat o tom písemnou zprávu poskytovateli. 

5. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná možná právní opatření 
k ochraně výkonu výše uvedeného práva ze strany nabyvatele. Při těchto opatřeních je nabyvatel 
povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. 

Článek II. 
Předání technické dokumentace, vzorků a zaškolení 

1. Poskytovatel poskytne nabyvateli veškerou potřebnou dokumentaci pro zahájení výroby 
Produktu bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy a na žádost nabyvatele 
provede bezplatně potřebné zaškolení pro výrobu a používání Produktu osobám oznámeným ze 
strany nabyvatele v písemné žádosti. Toto bude provedeno v termínu do 14 dnů od doručení 
žádosti nabyvatele. 

2. V případě, že si nabyvatel vyžádá další technickou pomoc, budou její podmínky sjednány 
stranami zvlášť uzavřením písemného pořadově číslovaného dodatku k této smlouvě. 

Článek III. 
Cena a platební podmínky 

1. Za práva poskytnutá podle čl. I. smlouvy a za předání technické dokumentace se nabyvatel 
zavazuje zaplatit poskytovateli za každý kalendářní rok výše uvedeného využívání Know-how 
cenu ve výši % z prodejní ceny Produktu bez DPH odpovídající ročnímu prodeji Produktu 
( dále jen „cena"). 

2. Cena podle odst. 1 tohoto článku bude splatná jednou ročně vždy po uplynutí 30 (třiceti) dnů po 
skončení daného kalendářního roku, v němž bylo realizováno využití Know-how a prodej 
Produktu, tj. vždy do 30. ledna. Každá úhrada bude doprovázena písemnou účetní zprávou 
obsahující výčet všech Produktů prodaných v příslušném kalendářním roce vč. uvedení jejich 
odběratelů a výše prodejních cen prodaných Produktů bez DPH, přičemž tato zpráva poskytne 
poskytovateli dostatečný přehled o prodeji Produktů. Tato účetní zpráva bude zaslána na adresu: 
Děkanát Lékařské fakulty - ekonomické oddělení, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc, nejpozději 
do 15. ledna příslušného kalendářního roku. 

3. Veškeré platby ceny budou provedeny bankovním převodem na účet u 
 variabilní symbol 
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 U plateb nezaplacených ve stanovených lhůtách je poskytovatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Poskytovatel bude mít u nabyvatele právo přístupu (tj. zejm. nahlížet a pořizovat si výpisy) ke 
všem odběratelským fakturám za období roku, kterého se vyúčtování ceny týká. Zjistí-li 
kontrola 5 % nebo vyšší rozdíl mezi skutečnými prodeji Produktu a prodeji vykazovanými 
poskytovateli výše uvedenou účetní zprávou, popř. rozdíl mezi fakturovanými a vykazovanými 
částkami kupních cen, uhradí nabyvatel nad rámec ceny: 
a) náklady poskytovatele spojené s kontrolou, 
b) jako smluvní pokutu dvojnásobek částky ceny, která nebyla za příslušný kalendářní rok řádně 
vykázána a zaplacena. 
Platby podle písm. b) tohoto odstavce budou provedeny do 1 O dnů po upozornění poskytovatele 
na nesrovnalosti zjištěné kontrolou. 

Článek IV. 
Zlepšení 

Nabyvatel a poskytovatel si budou vzájemně bezplatně poskytovat práva vyuz1vam 
k nepatentovatelným zlepšením Produktu. Vytvoří-li jedna ze smluvních stran zlepšení Produktu 
nebo technologie výroby Produktu, budou se strany o této skutečnosti informovat. V případě zájmu 
druhé strany bude zahájeno jednání o případné licenční smlouvě. 

Článek V. 
Záruky 

Poskytovatel zarucuJe, že je oprávnenym vlastníkem Know-how s přihlédnutím k okolnostem 
uvedeným v čl. I této smlouvy. Dokumentace poskytnutá ze strany poskytovatele bude správná a 
úplná a bude obsahovat veškeré znalosti poskytovatele týkající se Know-how k nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

Článek VI. 
Ochrana údajů 

1. Obě smluvní strany se zavazují uchovávat v tajnosti obsah této smlouvy a zvláště obsah 
smlouvou předaného Know-how a zachovávat mlčenlivost o těchto skutečnostech. 

2. Obě smluvní strany se zavazují zachovat v tajnosti všechny informace týkající se Produktu, 
obdržené před uzavřením nebo během účinnosti této smlouvy po celou dobu její účinnosti a 
zachovávat o nich mlčenlivost. Nabyvatel se dále zavazuje neužít informace, údaje a ostatní 
znalosti získané v rámci realizace této smlouvy k jinému účelu než účelu poskytnutí licence 
podle této smlouvy a v tomto smyslu zaváže všechny své zaměstnance i případné třetí osoby, 
které mohou s těmito informacemi přijít do styku. V případě porušení povinnosti podle tohoto 
ujednání odpovídá nabyvatel poskytovateli za škodu podle příslušných občanskoprávních 
ustanovení o náhradě škody. 

3. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na informace, které 
a) jsou nebo se stanou veřejně známými bez jakéhokoliv zapříčinění strany, která je 

získala, 
b) měla smluvní strana k dispozici před jejím zpřístupněním druhou smluvní stranou, 
c) smluvní strana získala od třetí osoby, jež nebyla vůči druhé smluvní straně vázána 

povinností mlčenlivosti, 
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d) již třetí osoba měla k dispozici se souhlasem druhé smluvní strany, 
e) smluvní strana získá nezávisle na druhé smluvní straně, 
f) si vyžádá veřejnoprávní orgán na základě zákona, pokud její poskytnutí nemůže 

smluvní strana odmítnout. 

Článek VII. 
Řešení sporů 

Případné spory o plnění této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit nejprve smírnou cestou. 
Spory, které se nepodaří urovnat jednáním mezi stranami, budou rozhodovány příslušným obecným 
soudem. 

Článek VIII. 
Převoditelnost smlouvy 

K převodu práv z této smlouvy na právního nástupce je třeba souhlasu druhé smluvní strany. 

Článek IX. 
Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Po ukončení účinnosti této smlouvy podle čl. X. přestávají platit všechna práva a závazky z této 

smlouvy plynoucí ke smlouvě kromě článku III. a VI. smlouvy. Nabyvatel je povinen ve lhůtě 
30 dnů od skončení účinnosti této smlouvy předat poskytovateli veškerou dokumentaci, která 
mu dle článku II. odst. 1 smlouvy byla předána a zničit veškeré kopie těchto podkladů, které si 
pořídil, a vydat o tom v téže lhůtě poskytovateli písemné potvrzení. 

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, 
přičemž výpověď nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2. V případě, že smluvní strana poruší jakoukoliv smluvní povinnost založenou ujednáními této 
smlouvy, vyzve ji druhá smluvní strana k nápravě, příp. k odstranění nedostatků, k čemuž určí 
vyzývající strana lhůtu maximálně 60 dnů. V případě, že není smluvní povinnost splněna, resp. 
protiprávní stav odstraněn dle předcházející věty, je smluvní strana, která byla porušením 
smlouvy zkrácena na svých právech, oprávněna od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc, které 
nastanou dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Účinnost této smlouvy může být skončena rovněž na základě písemné dohody smluvních stran. 
4. Pokud dojde k zániku této smlouvy podle tohoto článku, je nabyvatel povinen vrátit 

poskytovateli veškeré podklady předané v rámci smlouvy a zničit veškeré kopie těchto 
podkladů. Nabyvatel je povinen zdržet se dalšího využívání Know-how, tj. nebude Produkt 
vyrábět ani prodávat, a bude jej držet v tajnosti vůči třetím osobám. V případě porušení 
povinností sjednaných pro nabyvatele v tomto odstavci je nabyvatel povinen zaplatit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající pětinásobku prodejní ceny jednoho Produktu 
bez DPH uvedené v poslední účetní zprávě nabyvatele ve smyslu čl. III. odst. 2 smlouvy. 
Sjednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, a to i ve 
výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. 
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5. Licenční platby ceny z využívání Know-how za období poměrné části příslušného kalendářního 
roku do ukončení účinnosti této smlouvy podle tohoto článku zaplatí nabyvatel poskytovateli do 
jednoho měsíce po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

I. Strany se při svém jednání řídí ustanoveními této smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat 
pouze písemnými pořadově číslovanými dodatky, tzn., že jakákoli budoucí ústní jednání 
vstupují v účinnost pouze tímto jejich písemným vyhotovením. Ve všech ostatních aspektech, 
neřešených touto smlouvou platí pro právní vztah založený touto smlouvou ustanovení zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. 

2 4 -11- 2020 
V Olomouci ................. . 

p f. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 
dekan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
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:-: f,f. ,.��•,':_.t) 
V Olomouci ............................ . 

Ing. Lub mír Němec, CSc. 
jednatel IntellMed, s.r.o. 
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