Smlouva o nakládání s materiálem (MTA) (dále jen "smlouva")
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ze dne………… ("datum účinnosti"), uzavřená mezi
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Se sídlem: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
IČ: 60017344
DIČ: CZ60077344
Zastoupené ředitelem prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc.
("poskytovatel")
Zodpovědný pracovník (vedoucí sbírky).........................................
a
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
IČ: …………………………..
DIČ: ………………………..
Zastoupený ………………………………………………………………….
("příjemce ")
Zodpovědný pracovník (žadatel)......................................

I.
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci pro účely výzkumu materiál ve vlastnictví
poskytovatele.
II.

Souhrnné smluvní podmínky a cena

2.1. Materiál bude poskytnut po podpisu této smlouvy, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.
2.2. Materiál je poskytován příjemci pouze pro účely výzkumu, výuky a vědeckého vyhodnocení
vlastností materiálu. Příjemce se zavazuje nepoužít materiál nebo výsledky jeho posouzení pro jiné
účely bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytnutí materiálu nesmí být
považováno za udělení práva podle jakéhokoliv patentu nebo jiných vlastnických práv
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poskytovatele. Příjemce souhlasí s tím, že materiál bude studován pouze nehumánně a nebude
použit v žádné formě, která by mohla působit škody na životním prostředí.
2.3. Příjemce souhlasí s tím, že materiál bude i nadále výlučným vlastnictvím poskytovatele a bude
zničen s ukončením této dohody. Na žádost poskytovatele příjemce zničí či vrátí zbývající materiál
poskytovateli kdykoli dříve, ale ne dříve než 90dnů od obdržení materiálu.
2.4. Příjemce se zavazuje neposkytnout materiál třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele.
2.5. Příjemce se zavazuje dodržovat všechny národní i mezinárodní předpisy a bezpečnostní
opatření, která se vztahují na práci s materiálem. Poskytovatel nenese odpovědnost za použití
materiálu v rozporu s bezpečnostními předpisy.
2.5.1. Příjemce a poskytovatel berou na vědomí, že materiál může mít neznámé nebo těžko
zjistitelné vlastnosti, které mohou způsobit škodu ve spojení s použitím materiálu, jeho
transportem, způsobem jeho uskladnění nebo dalším zacházením s materiálem.
2.6. Příjemce souhlasí s tím, že v žádném případě nebude poskytovatele považovat za
odpovědného za jakékoli užití materiálu příjemcem a za škody jakéhokoliv druhu, které mohou
vzniknout použitím, zacházením nebo skladováním materiálu příjemcem a že bude poskytovatele
vždy hájit a chránit před jakýmkoliv obviněním z odpovědnosti za eventuální škody. To neplatí
v případě prokázání pochybení na straně poskytovatele spočívající v jeho hrubé nedbalosti nebo
úmyslném zavinění.
2.7. Příjemce bere na vědomí zájem poskytovatele využívat výsledky pro interní účely výzkumu.
Pokud příjemce v průběhu použití materiálu nebo jakékoliv jeho části získá znalosti inovativního
technického řešení, které nebyly před poskytnutím materiálu součástí jeho znalostí (součástí tzv.
background knowledge) nebo dojde k vynálezu způsobilému k průmyslově právní ochraně, nebo
ke zjištění jakýchkoli výjimečných vlastností materiálu jako takového, bude o tom příjemce
poskytovatele neprodleně písemně informovat. Příjemce a poskytovatel se následně dohodnou
v dobré shodě na dalším postupu a případně se podělí o právo podat společně žádost o
průmyslově právní ochranu. Poskytovatel a příjemce budou v takovém případě sdílet náklady na
průmyslově právní ochranu a budou mít poměrné právo na případný zisk související se získanými
znalostmi. V případě, že příjemce nechce podat žádost o průmyslově právní ochranu, smí
poskytovatel podat žádost o průmyslově právní ochranu pouze vlastním jménem a na vlastní
náklady a v souladu se zákonem na ochranu autorských práv.
2.8. Poskytovatel uznává zájem příjemce na užití a publikování informace týkající se výsledků
zhodnocení materiálu příjemcem ve vědeckém časopise nebo jinou odbornou publikací ať už ústní
nebo písemnou formou. Každá taková publikace příjemce vyžaduje písemný souhlas poskytovatele,
který bude udělen na základě poskytnutého textu vztahujícího se k výsledkům a nebude
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bezdůvodně odepřen. Konkrétní publikace budou předloženy příjemci v písemné formě a
poskytovatel poskytne rozhodnutí k charakteru výsledků pro publikování do třiceti dnů od
obdržení textu. Toto ustanovení platí vzájemně, tedy i ze strany příjemce vůči poskytovateli, kdy
příjemce nebude bezdůvodně odpírat poskytovateli možnost spolupublikovat výsledek zhodnocení
materiálu příjemcem. V případě oboustranného zájmu o publikování výstupu výzkumu příjemcem i
poskytovatelem dojde v této věci k dohodě a to vstřícným a přátelským způsobem. Poskytovatel
může také požádat o zpoždění publikace, pokud podle názoru poskytovatele je zpoždění nezbytné
pro zajištění průmyslově právní ochrany. Žádné zpoždění zveřejnění nesmí trvat déle, než je
nezbytné pro poskytovatele k získání podkladů pro zajištění požadované ochrany a nesmí překročit
čtyři (4) měsíce ode dne obdržení návrhu publikace.
2.9. Během trvání této smlouvy a po dobu 20 (dvaceti) let od skončení platnosti této smlouvy,
bude příjemce uchovávat všechny výsledky posuzovaného materiálu, a jakékoli jiné důvěrné
informace v přísné tajnosti a nesmí používat tyto informace k žádnému druhu obchodní činnosti.
Příjemce se zavazuje používat stejnou míru péče k ochraně a zabránění neoprávněného zveřejnění
informace jako používá k ochraně vlastní důvěrné informace obdobného charakteru. Informace
nesmějí být sdělovány žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

III. Účinnost smlouvy a smluvní pokuta
3.1. Tato smlouva vstupuje v platnost datem podpisu obou smluvních stran a zůstává v platnosti 5
let s možností prodloužení písemným dodatkem stvrzeným poskytovatelem a příjemcem.
3.2. V případě porušení jakýchkoli ujednání obsažených v této smlouvě některou ze stran smlouvy,
souhlasí porušující strana s tím, že zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 EUR za každé takové
porušení. Tím není nijak dotčeno právo na náhradu škody.
3.3. Práva z této dohody nemohou být příjemcem postoupena třetím osobám, ať už na základě
zákona nebo jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. V případech vysloveně touto smlouvu neupravených jsou strany vázány právem České
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.2. Neplatnost, nicotnost či neúčinnost jakéhokoli z ustanovení této smlouvy nemá vliv na
platnost ostatních ustanovení. V takovém případě strany této smlouvy nahradí v nejkratším
možném termínu neplatné, nicotné či neúčinné ustanovení ustanovením platným. Do té doby se
tato smlouva bude řídit obecnými právními předpisy České republiky.
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4.3. Jakákoliv změna této smlouvy vyžaduje písemnou dohodu obou smluvních stran.
4.4. Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu s hmotným právem České republiky, s
výjimkou kolizních norem. Veškeré případné spory mezi poskytovatelem a příjemcem musí být
řešeny smírně, a v dobré víře. Poskytovatel a příjemce souhlasí s příslušností obecných soudů
České republiky jako orgánů pro řešení sporů, které nelze vyřešit jinak. Možné pokusy o smír
budou činěny v českém jazyce a podle českého práva.
4.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o 4 (čtyřech) stranách, kdy každé vyhotovení
má hodnotou originálu a obsahuje jednu přílohu, specifikující materiál a formu a způsob jeho
poskytnutí. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4.6. Níže podepsaní zástupci smluvních stran podpisem smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu
uzavírají svobodně, vědomě, dobrovolně a že textu smlouvy plně porozuměli a že uzavírají tuto
smlouvu ke dni uvedenému níže.
Příjemce: ………………………………….
V ……………., dne:
___________________________________
Jméno, pozice: …………………………….
Zodpovědný pracovník (Žadatel)
V ...................., dne:
___________________________________
Jméno, pozice:..............................................

Poskytovatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
V Českých Budějovicích, dne:
___________________________________
Jméno, pozice: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Zodpovědný pracovník (Vedoucí sbírky)
V Českých Budějovicích, dne:
___________________________________
Jméno, pozice:..............................................
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