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Všeobecné podmínky pro realizaci zakázek v oblasti výzkumu a vývoje v CEITEC VUT
Schváleno vedením CEITEC VUT dne 30. ledna 2020
CEITEC VUT sleduje výlučně obecně prospěšné cíle. Provádí výzkum na zakázku v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a otevírá přitom nové
technologické obzory. Následující podmínky jsou tak přizpůsobeny těmto specifikům.
1. Oblast působnosti
1.1 Následující podmínky se vztahují na veškeré zakázky v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou realizovány CEITEC VUT. Podmínky zadavatele, které se
odchylují, nebo jsou v rozporu s těmito podmínkami, se nestávají součástí smlouvy, ledaže by s nimi CEITEC VUT písemně vyjádřila svůj souhlas. Pokud
není v následujících podmínkách upraveno nic jiného, vztahují se ustanovení §§ 2430 a násl. občanského zákoníku na všechny zakázky v oblasti
výzkumu a vývoje.
1.2 Pokud následující podmínky obsahují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škodu způsobenou CEITEC VUT, jeho zákonnými zástupci nebo
osobami, které se podílejí na realizaci zakázky, nevztahuje se toto vyloučení nebo omezení na odpovědnost za škody na životě či na zdraví.
2. Předmět smlouvy, doba realizace
2.1
Předmětem zakázky v oblasti výzkumu a vývoje jsou práce uvedené v nabídce CEITEC VUT.
2.2
Pokud nabídka nebo zakázka v oblasti výzkumu a vývoje obsahuje dobu a termíny realizace, jsou tyto závazné.
Zjistí-li CEITEC VUT, že není schopen dodržet sjednanou dobu realizace nebo závazný termín, sdělí zadavateli důvody, pro které dojde k prodlení, a
sjedná se zadavatelem přiměřenou úpravu termínu.
Veškeré změny, vedlejší ujednání a dodatky mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody obou stran.
3.
Odměna
3.1
Odměna se stanoví jako fixní. Mimo to mohou smluvní strany sjednat, že je odměnu možné uhradit dle vynaložených nákladů – popř. do
určité nejvyšší přípustné hranice. K odměně bude v případech stanovených zákonem připočtena daň z přidané hodnoty.
3.2
CEITEC VUT bude zadavatele neprodleně informovat o tom, pokud zjistí, že za sjednanou odměnu není možné dosáhnout zamýšleného
výsledku. Současně s tím navrhne zadavateli úpravu odměny. Takto navržená úprava odměny se stane závaznou v případě, že zadavatel tuto úpravu
schválí, nebo v případě, kdy CEITEC VUT nebyl odpovědný za vznik změn a se zadavatelem není možné dosáhnout jiné dohody.
4.
Platba
4.1
Platba se řídí sjednaným plánem plateb. V případě neexistence plánu plateb se řídí jejich splatnost podle data splatnosti, které je uvedeno
na faktuře (daňovém dokladu). Platby je nutné provést ve fakturované výši na uvedený bankovní účet CEITEC VUT, jako variabilní symbol se uvede číslo
faktury.
4.2
Započtení oproti pohledávkám CEITEC VUT je možné provést jen tehdy, pokud je protipohledávka nesporná nebo o ní bylo pravomocně
rozhodnuto.
4.3
Zadavateli přísluší zadržovací právo jen tehdy, pokud je jeho nárok založen na stejném smluvním vztahu.
5.
Výsledek výzkumu a vývoje, práva užití
5.1
Výsledek výzkumu a vývoje bude dán zadavateli k dispozici po ukončení zakázky v souladu s nabídkou.
5.2
Zadavatel obdrží k vynálezům vzniklým při realizaci zakázky a k nim přihlášeným a uděleným průmyslovým právům nevýhradní bezúplatné
právo užití za účelem, kterému realizace zakázky slouží. Zadavatel uhradí CEITEC VUT příslušnou část nákladů na registraci, udržování a ochranu
duševního vlastnictví, která bude dohodnuta mezi stranami a zaplatí, v případě použití vynálezů, úplné poplatky vynálezcům, které budou pro každý
případ dohodnuty zvlášť.
5.3
Na žádost obdrží zadavatel místo práva uvedeného v bodě 5.2 k vynálezům vzniklým při realizaci zakázky a k nim přihlášeným a uděleným
průmyslovým právům výhradní úplatné právo užití za účelem, kterému realizace zakázky slouží. Tuto žádost je nutné písemně adresovat CEITEC VUT
nejpozději tři měsíce od sdělení o vytvoření vynálezu. CEITEC VUT si ponechá nevýhradní bezúplatné právo užití pro výzkumné účely.
5.4
Za účelem, kterému realizace zakázky slouží, získá zadavatel nevýhradní bezúplatné právo užití k autorskoprávně chráněným dílům, které
vzniknou v rámci realizace zakázky, tak jako k vytvořeným databázím a k vytvořenému know-how. K poskytnutí výhradního práva užití je vyžadováno
uzavření zvláštní dohody.
5.5
Vynálezy, kterých v rámci realizace zakázky smluvní strany docílily společně (společné vynálezy), může užívat každá ze smluvních stran a
každá z nich je může licencovat, aniž by vznikal nárok na finanční vyrovnání. Smluvní strany nesou vždy sjednaný podíl na nákladech na přihlášení,
udržování a právní ochranu těchto průmyslových práv. V případě autorskoprávně chráněních děl, které smluvní strany vytvoří v rámci realizace zakázky
společně (práva vzniklá ve spoluautorství), platí přiměřeně úprava uvedená v bodu 5.5 věta 1.
5.6
Pokud to není v rozporu s žádnými jinými závazky CEITEC VUT, budou při realizaci zakázky použita již existující průmyslová práva CEITEC VUT,
která zadavatel potřebuje ke zhodnocení výsledku výzkumu a vývoje. K nim získá zadavatel nevýhradní úplatné právo užití, které musí být sjednáno
zvlášť.
6.
Průmyslová práva třetích osob
6.1
CEITEC VUT upozorní neprodleně zadavatele na průmyslová práva třetích osob, o kterých se dozví během realizace zakázky, a která by
mohla být v rozporu s užitím sjednaným v bodě 5. Smluvní strany se dohodnou na tom, jakým způsobem budou tato průmyslová práva zohledněna při
další realizaci zakázky.
6.2
V případě porušení průmyslových práv třetích osob je za toto porušení CEITEC VUT odpovědný podle podmínek uvedených v bodech 7.2 a
8.4 věta 1, pokud porušil svou informační povinnost. S výjimkou případů uvedených v bodě 8 je jiná odpovědnost vyloučena.
7.
Odpovědnost
7.1
CEITEC VUT se zaručuje za to, že bude při realizaci zakázky využita odpovídající vědecká péče a dodržena všeobecně uznávaná pravidla
techniky. Neručí však za skutečné dosažení cíle výzkumu a vývoje.
7.2
Odpovědnost CEITEC VUT, jeho zákonných zástupců a osob, které se podílejí na realizaci zakázky, za porušení povinností a deliktní
odpovědnost se omezují na úmysl a vědomou nedbalost. V případě porušení podstatných smluvních povinností (základních povinností) jsou CEITEC
VUT, její zákonní zástupci a osoby, které se podílejí na realizaci zakázky, odpovědni také za nevědomou nedbalost. V každém případě se odpovědnost
omezuje na předvídatelné škody, které typicky vyplývají ze smluvního vztahu.
7.3
Neposkytne-li CEITEC VUT příslušné plnění nebo je-li s jeho dodáním v okamžiku splatnosti v prodlení, je zadavatel oprávněn požadovat
náhradu škody na místo plnění jen tehdy, pokud zadavatel stanovil CEITECu VUT bezvýsledně přiměřenou lhůtu k plnění s prohlášením, že po uplynutí
této lhůty odmítá přijmout plnění.
8.
Zvláštní úprava pro odpovědnost za vady

8.1
Pokud je CEITEC VUT na základě výslovného souhlasu povinný obstarat záležitost či provádět činnost odpovídající stavu techniky jako
výsledek výzkumu a vývoje, použijí se v případě existence vad příslušná ustanovení občanského zákoníku, která jsou uvedena jen v následujících
odstavcích.
8.2
Vyskytnou-li se vady ve výsledcích výzkumu a vývoje, ke kterým dospěl CEITEC VUT, dostane CEITEC VUT nejprve možnost tyto vady
odstranit – také vícekrát s ohledem na druh výsledku výzkumu a vývoje, druh vady a jiné okolnosti, a to cestou dodatečného plnění, přičemž formu si
může sám zvolit. V úvahu přichází oprava nebo náhradní plnění.
8.3
Pokud CEITEC VUT odmítne provést dodatečné plnění nebo se dodatečné plnění ukáže jako neproveditelné nebo je pro zadavatele
nepřijatelné, je zadavatel oprávněn buď odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení odměny (slevu) nebo náhradu škody. Právo na odstoupení od
smlouvy mu přísluší pouze v případě existence podstatné vady. Toto právo zaniká, pokud ho zadavatel neuplatní nejpozději 14 dní poté, co obdržel
sdělení o odmítnutí nebo nerealizovatelnosti dodatečného plnění, resp. nejpozději 14 dní od okamžiku, kdy zjistil, že je pro něj dodatečné plnění
nepřijatelné. Náhradu škody je CEITEC VUT povinen poskytnout pouze za podmínek uvedených v bodu 7.2 a v případě, že odmítl poskytnout náhradní
plnění, tak také podle bodu 7.3.
8.4
V případě právních vad vyplývajících z porušení průmyslových práv třetích osob je CEITEC VUT odpovědný jen tehdy, pokud tato práva
existují v České republice, zadavatel užívá výsledek výzkumu a vývoje v souladu se smlouvou, třetí osoba tato práva oprávněně uplatňuje a zadavatel
neprodleně písemně informoval CEITEC VUT o vznesených nárocích třetí osobou. Dodatečné plnění dle bodu 8.2 bude realizováno tak, že CEITEC VUT
zajistí pro zadavatele oprávnění k užívání podle smlouvy nebo modifikuje výsledek výzkumu a vývoje tak, aby nebyla dotčena předmětná průmyslová
práva třetích osob.
8.5
Zadavatel je povinen neprodleně po dodání zkontrolovat výsledek výzkumu a vývoje a oznámit CEITEC VUT případné vady. Nároky z důvodu
zřejmých vad jsou uznatelné jen v případě, pokud je zadavatel oznámil CEITEC VUT ve lhůtě 14 dní od dodání.
8.6
Promlčecí doba u nároků z vad je upravena v bodě 9.
9.
Promlčení
9.1
Nároky zadavatele z porušení smluvní povinnosti a deliktní odpovědnosti se promlčují v zákonných lhůtách plynoucích z občanského
zákoníku ČR.
9.2
Pokud si má zadavatel výsledek vývoje a výzkumu převzít (akceptovat), začíná běžet promlčení nároků z vad dle č. 9.1 okamžikem převzetí,
jinak okamžikem dodání.
9.3
Jednání mezi smluvními stranami o nárocích nebo o okolnostech, na kterých nárok spočívá, pozastavuje běh promlčecí doby. Promlčecí
doba začne znovu běžet, když smluvní strana ve lhůtě 4 týdnů nevyhoví výzvě druhé smluvní strany k pokračování v jednáních.
10.
Výhrada vlastnictví
10.1
Zadavatel získá vlastnické právo k výsledku výzkumu a vývoje, jakož i k právům užití uvedeným v bodech 5.2, 5.3, 5.4 a 5.6 teprve na základě
úplné úhrady sjednané odměny. Vlastnictví CEITEC VUT a práva k užití nesmí být dány do zástavy ani se nesmí stát předmětem zajišťovacího převodu
vlastnického práva.
10.2
V případě, že vlastnické právo CEITEC VUT k výsledku výzkumu a vývoje přechází na základě spojení, smísení nebo zpracování, tak se již nyní
sjednává, že vlastnictví k této věci, k jejímuž vzniku v tomto případě došlo, přechází až do okamžiku úplné úhrady sjednané odměny podle poměrů
hodnot (účetní hodnota) na CEITEC VUT.
11.
Zachování mlčenlivosti
11.1
Během trvání realizace zakázky a dalších pět let po jejím ukončení znepřístupní smluvní strany třetí osobě informace technické nebo
obchodní povahy, které si mezi sebou vzájemně sdělily a které podle jejich prohlášení vyžadují zachování mlčenlivosti. Tato povinnost se nevztahuje na
informace, které je CEITEC VUT povinen zveřejňovat podle zvláštních zákonů (např. Zákon o registru smluv 340/2015 Sb) nebo které byly před jejich
sdělením druhé smluvní straně nebo veřejnosti známé nebo veřejně přístupné nebo se s nimi veřejnost seznámí až po jejich sdělení bez účasti nebo
zavinění druhé smluvní strany nebo budou obecně přístupné nebo odpovídají informacím, které byly druhé smluvní straně sděleny nebo zpřístupněny
oprávněnou třetí osobou nebo k nim dospěl zaměstnanec druhé smluvní strany, který neměl znalost sdělených informací.
11.2
Ve smyslu tohoto ustanovení se za třetí osobu nepovažují subdodavatelé CEITEC VUT, které tato instituce pověřila dodáním dílčích plnění v
rámci realizace zakázky a kteří byli zavázáni k povinnosti zachovávat mlčenlivost.
12.
Zveřejnění, reklama
12.1
Zadavatel je oprávněn zveřejnit výsledek výzkumu a vývoje a povinen uvést přitom jeho autora a CEITEC VUT, který se na výsledku podílel.
Zadavatel je rovněž povinen informovat CEITEC VUT a ujistit se, že zveřejnění výsledků neovlivní např. disertační či diplomové práce nebo nedojde k
narušení procesu podání přihlášek průmyslových práv. Jméno CEITEC VUT je zadavatel oprávněn použít k reklamním účelům jen v případě, že mu k
tomu byl dán výslovný souhlas.
12.2
Zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje CEITEC VUT bude včas odsouhlaseno se zadavatelem, pokud zadavatel získal výhradní práva dle
bodu 5.3.
12.3
Po předchozím písemném odsouhlasení zadavatelem (může být i prostřednictvím emailu) bude CEITEC VUT oprávněn využít výsledky
výzkumu a vývoje ke vzdělávacím účelům.
13.
Výpověď
13.1
K podání řádné výpovědi smlouvy jsou oprávněny obě smluvní strany. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a výpověď musí být podána ke konci
kalendářního měsíce, pokud po uplynutí podstatné doby zpracování nebylo dosaženo žádného podstatného pokroku. Před uplynutím šesti měsíců od
počátku účinnosti smlouvy nemůže být podána řádná výpověď. V ostatních případech není možné podat řádnou výpověď.
13.2
Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu na základě mimořádného důvodu.
13.3
Po platném podání výpovědi předá CEITEC VUT zadavateli do čtyř týdnů výsledek výzkumu a vývoje, kterého dosáhla až do okamžiku
uplynutí výpovědní lhůty. Zadavatel je povinen uhradit CEITEC VUT náklady, které jí vznikly až do okamžiku uplynutí výpovědní doby. Osobní náklady
budou uhrazeny podle časové náročnosti. V případě, že důvod pro podání výpovědi spočívá na zavinění jedné ze smluvních stran, není tímto dotčen
nárok na náhradu škody.
14.
Ostatní ustanovení
14.1
Vedlejší ujednání, změny či doplnění vyžadují písemnou formu.
14.2
Místem plnění je sídlo CEITEC VUT. Místem plnění pro platby zadavatele je Brno.
14.3
Právní vztahy mezi CEITEC VUT a zadavatelem se řídí právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(CISG) se neuplatní.
14.4
Pokud je nebo by se stalo jedno nebo více ustanovení zcela nebo částečně neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a
účinnost ostatních ustanovení. Analogicky to platí i pro případ existence mezer v úpravě.

