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NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková organizace 

IČ: 00023752 

se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany 

zastoupena prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc. FRCPsych., ředitelem 

 

dále jen „NUDZ“ 

 

a 

 

X s.r.o. 

IČ:  

se sídlem  

 

zastoupena, jednatelem 

 

dále jen „X“ 

 

 

společně dále též „smluvní strany“ 

 

 

uzavřely dnešního dne tuto  

 

 

Rámcovou smlouvu o společném vývoji  
v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen 

,,Rámcová smlouva“) v tomto znění: 
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Preambule 

Účelem této smlouvy je rámcová úprava spolupráce smluvních stran, jakož i úprava jejich 

vzájemných práv a povinností, včetně práv duševního vlastnictví, při vývoji a aplikaci metod 

monitorování a diagnostiky stavu pacientů trpících duševní chorobou, a o komercionalizaci 

těchto metod. Konkrétní postup vývoje, stejně jako bližší vymezení vzájemných práv 

a povinností smluvních stran, včetně určování spoluvlastnických práv k výsledným předmětům 

duševního vlastnictví, podmínek komercionalizace výsledných produktů a způsobu dělení 

výnosů z komercionalizace, bude upraveno v dílčích smlouvách uzavíraných na základě této 

rámcové smlouvy a vztahujících se vždy na jeden konkrétní produkt. 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že tato smlouva je smlouvou rámcovou, která nabyde 

účinnosti teprve v případě, kdy smluvní strany uzavřou alespoň jednu dílčí smlouvu, 

na základě které NUDZ a X sjednají konkrétní způsob a postup při plnění předmětu této 

Rámcové smlouvy, jak je definován v jejím čl. II., a v níž si smluvní strany sjednají i 

případné (dílčí) otázky neupravené touto Rámcovou smlouvou. Každá takováto dílčí 

smlouva bude nadále v této Rámcové smlouvě označována jako „Dílčí smlouva“. 

2. NUDZ tímto prohlašuje, že má rozsáhlé znalosti metod monitorování a diagnostiky stavu 

pacientů trpících duševní chorobou a je jediným vlastníkem (dále jen ,,A“), a že má 

v úmyslu použít A a know-how s ním související v rámci vývoje jednoho či více Produktů 

dle této Rámcové smlouvy.  

3. X tímto prohlašuje, že má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti vývoje a komercionalizace 

software a hardware aplikací ……… v oblasti zdravotnických služeb postavených na 

pokročilé datové analytice, a že je jediným vlastníkem systém…….. To je služba 

…………….. X má v úmyslu použít své know-how s ním související v rámci vývoje 

jednoho či více Produktů dle této Rámcové smlouvy.  

4. Obě smluvní strany tímto berou na vědomí výlučná práva druhé smluvní strany k A, jak 

jsou definovány v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku I. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je úprava obecných podmínek spolupráce obou 

smluvních stran na vývoji a aktualizacích programů a aplikací pro praktické využití metod 

spočívajících v monitorování a diagnostice stavu pacientů trpících duševní chorobou (dále 

jen „Produkty“), a dále úprava podmínek komercionalizace těchto Produktů. Obě smluvní 

strany přitom berou na vědomí, že konkrétní podmínky a práva a povinnosti stran při vývoji 

a komercionalizaci jednotlivých Produktů, popřípadě i samostatných aktualizací či verzí 

téhož Produktu, budou vždy upraveny v samostatné Dílčí smlouvě. Smluvní strany berou 

na vědomí, že označení Produkt užívaný v této Rámcové smlouvě zahrnuje veškeré 

Produkty a dále jakékoliv jejich upravené či pozměněné verze a aktualizace vytvářené na 

základě jednotlivých Dílčích smluv, a to ať již bude označení těchto verzí dle Dílčích smluv 
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jakékoliv. Všechny tyto verze se proto budou, tak jak budou postupem času vznikat, řídit 

pravidly a podmínkami uvedenými v této Rámcové smlouvě pro Produkt, pokud příslušná 

Dílčí smlouva nestanoví jinak. 

2. Jednotlivé Produkty se dle této Rámcové smlouvy budou považovat za dokončené 

v okamžiku, kdy budou způsobilé k uvedení na trh, tj. plně způsobilé k užívání ze strany 

klientů – pacientů, pokud příslušná Dílčí smlouva nestanoví jinak. Tím není dotčena 

možnost stran pokračovat, v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy a následných 

Dílčích smluv, na dalším vývoji daného Produktu a vytvářet tak na základě příslušných jeho 

další verze.  

3. Každá Dílčí smlouva bude obsahovat podrobný plán vývoje Produktu, harmonogram prací 

a časovou osu pro vývoj a komercionalizaci příslušného Produktu, a dále identifikaci 

duševního vlastnictví, které strany budou v rámci Dílčí smlouvy využívat, stanovení 

očekávaného výsledku a výše podílů stran na tržbách z prodejů příslušného Produktu.  

 

III. 

Základní práva a povinnosti stran 

1. NUDZ se na základě této Rámcové smlouvy zavazuje zejména k následujícím činnostem: 

a. bude spolupracovat na vývoji Produktů, a to způsobem stanoveným v této Rámcové 

smlouvě a zejména v Dílčích smlouvách; 

b. bude pravidelně publikovat odborné články referující o vývoji Produktů, avšak pouze 

za podmínek a v souladu s ustanoveními o ochraně důvěrných informací a mlčenlivosti 

uvedenými v článku XII za účelem ochrany duševního vlastnictví souvisejícího s 

Produkty; 

c. bude provádět výhradní lékařskou supervizi nad vývojem Produktů, zejména 

monitorovat aktuální trendy a vývoj na poli psychiatrického výzkumu, a posuzovat 

jejich možné dopady na Produkty včetně návrhů omezení z nich vyplývajících rizik; 

d. bude provádět pravidelné revize medicínské účinnosti Produktů a na jejich základě 

bude zpracovávat a předkládat X průběžné zprávy s příslušnými doporučeními, a to 

alespoň jednou ročně dle specifikace v příslušné Dílčí smlouvě; 

e. bude X poskytovat potřebnou součinnost při zajišťování provozu Produktů a dodávat 

potřebná data a informace dle Dílčích smluv; 

f. mimo rámec spolupráce dle této Rámcové smlouvy se zdrží užívání A, včetně 

jakékoliv jeho upravené či aktualizované verze, kterou v budoucnosti NUDZ vytvoří, 

a nevyzradí, nepublikuje ani k nim neposkytne přístup ani licenci žádné třetí osobě, 

pokud k tomu X neudělí písemný informovaný souhlas. 

2. X se na základě této Rámcové smlouvy zavazuje zejména k následujícím činnostem: 

a. bude spolupracovat na vývoji Produktů, a to způsobem stanoveným v této Rámcové 

smlouvě a zejména v Dílčích smlouvách; 

b. bude průběžně zajišťovat komercionalizaci a provoz Produktů, a to za podmínek dle čl. 

IV. této Rámcové smlouvy a dle Dílčích smluv; 
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c. bude plně respektovat lékařskou a vědeckou supervizi NUDZ dle odst. 1 písm. c) 

tohoto článku a všechna z ní vyplývající doporučení. 

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout ke splnění svých povinností dle této Rámcové smlouvy 

i Dílčích smluv potřebnou součinnost. 

4. Smluvní strany se při plnění svých povinností dle této Rámcové smlouvy i Dílčích smluv 

postupovat vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména (nikoliv výlučně) se 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů.  

 

IV. 

Komercionalizace Produktu a následný provoz 

1. Pokud smluvní strany v jednotlivých Dílčích smlouvách ve vztahu ke konkrétnímu 

Produktu nestanoví jinak, X je na základě této Rámcové smlouvy: 

a. oprávněn nabízet a prodávat Produkty na území všech států světa vyjma České 

republiky a za tím účelem jej také propagovat, přičemž výběr států je zcela na uvážení 

X; 

b. oprávněn a zároveň povinen označovat Produkty označením, na kterém se strany 

dohodnou v příslušné Dílčí smlouvě; 

c. oprávněn a zároveň povinen na vlastní náklady a jménem obou smluvních stran 

společně (jako přihlašovatelů) přihlásit označení každého Produktu dle písm. b) 

tohoto čl. IV. odst. 1 jako ochrannou známku v České republice; 

d. oprávněn na vlastní náklady a svým jménem přihlásit označení Produktu dle písm. b) 

tohoto čl. IV. odst. 1 jako ochrannou známku v jakémkoliv jiném státě, kde bude X 

Produkt nabízet dle písm. a) tohoto čl. IV. odst. 1, pokud bude X dle svého uvážení 

považovat takový postup za vhodný či nezbytný;  

e. v případě využití A v kterémkoliv Produktu, je oprávněn a zároveň povinen uvádět 

spolu s označením Produktu dle písm. c) tohoto čl. IV. odst. 1 i informaci o tom, že 

Produkt využívá A označovaný jako „…..“, a to v souladu s licencí k ochranné 

známce poskytnutou NUDZ v čl. VIII odst. 1 níže;   

f. v případě využití A, včetně jeho aktualizovaných či upravených verzí, v kterémkoliv 

Produktu, a v případě, že to bude nutné či vhodné (zcela na uvážení X) pro 

komercionalizaci takového Produktu v kterémkoliv státě, je X oprávněn na vlastní 

náklady a jménem obou smluvních stran společně (jako přihlašovatelů) přihlásit jako 

ochrannou známku označení „“, popř. jiné označení obsahující tento slovní prvek dle 

příslušné Dílčí smlouvy;  

g. povinen zajišťovat technický provoz IT systémů potřebných pro řádný provoz 

Produktů, jak bude upřesněno v Dílčích smlouvách; 

h. vést na své náklady a odpovědnost, zcela odděleně od svých ostatních aktivit, účetní 

evidenci spojenou s prodejem Produktů, a to po celou dobu trvání této Rámcové 

smlouvy a Dílčích smluv s tím, že NUDZ je do takové účetní evidence oprávněn 

nahlížet a pořizovat si z ní opisy za podmínek uvedených v čl. VII odst. 4 a 5 níže;  
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i. oprávněn jménem obou stran poskytnout třetí osobě licenci k výkonu práv 

a povinností vyplývajících z písm. a) – d) tohoto článku IV odst. 1, a to za podmínek 

uvedených příslušné Dílčí smlouvě. 

2. V případě, že se po uvedení kteréhokoliv Produktu na trh a při jeho provozování vyskytne 

porucha, která omezuje či znemožňuje jeho použití k účelu určenému v příslušné Dílčí 

smlouvě, zavazují se strany dle toho, kdo poruchu zjistí, neprodleně vzájemně informovat 

a bezodkladně se dohodnout na způsobu řešení dané poruchy. X tímto NUDZ výslovně 

zaručuje, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil 

funkčnost provozu IT systémů potřebných pro provoz Produktů dle článku IV. odst. 1 písm. 

f) výše, a, aby případné poruchy s tímto související v přiměřené lhůtě odstranil, a to, 

v závislosti na závažnosti poruchy, způsobem a ve lhůtách, na kterých se strany dohodnou 

v příslušné Dílčí smlouvě. Poruchy způsobené porušením povinností nebo neposkytnutím 

součinnosti ze strany NUDZ nebo třetí osoby nelze přičítat X, jestliže X splnil svůj díl dané 

povinnosti a vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby poruše 

předešel.   

3. NUDZ je na základě této Rámcové smlouvy: 

a. oprávněn a povinen nabízet a prodávat Produkty pouze na území České republiky 

a za tím účelem je také propagovat; v případě zájmu poskytnout třetí osobě licenci k 

výkonu práv a povinností vyplývajících z písm. a) tohoto článku IV odst. 3, je NUDZ 

povinen přednostně nabídnout tuto licenci X; 

b. oprávněn (nikoliv však povinen) při nabízení a prodeji Produktů dle předchozího 

písmene a) využívat systémy provozované X dle odst. 4 tohoto článku IV., přičemž 

v případě jejich využívání se NUDZ zavazuje platit X  odměnu sjednanou v příslušné 

Dílčí smlouvě;     

c. oprávněn a zároveň povinen označovat Produkty označením, na kterém se strany 

dohodnou v příslušné Dílčí smlouvě; 

d. v případě využití ……………… v kterémkoliv Produktu, je oprávněn a zároveň 

povinen uvádět spolu s označením Produktu dle písm. c) tohoto čl. IV. odst. 1 i 

informaci o tom, že Produkt využívá A označovaný jako „………..“; 

e. povinen dodávat AX medicínská data potřebná pro řádný vývoj a provoz Produktů 

dle příslušné Dílčí smlouvy; 

 

V. 

Náklady na spolupráci 

1. X tímto bere na vědomí, že veškeré své povinnosti z této Rámcové smlouvy i Dílčích smluv, 

není-li nebo nebude-li výslovně sjednáno jinak, realizuje na vlastní náklady a nemá vůči 

NUDZ jakýkoliv nárok na jejich úhradu. Tímto není dotčeno právo X na úhradu nákladů 

dle článku IV. odst. 3 písm. b) a odměnu článku VI. odst. 1 písm. c) této Rámcové smlouvy. 

2. NUDZ tímto bere na vědomí, že veškeré své povinnosti z této Rámcové smlouvy i Dílčích 

smluv, není-li nebo nebude-li výslovně sjednáno jinak, realizuje na vlastní náklady a nemá 

vůči X jakýkoliv nárok na jejich úhradu. Tímto není dotčeno právo NUDZ na odměnu dle 

článku VI. této Rámcové smlouvy. 
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VI. 

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich odměňování za činnosti dle této Rámcové smlouvy 

a Dílčích smluv se budou řídit následujícími pravidly: 

a. NUDZ má nárok na veškeré tržby získané z prodeje Produktů na území České 

republiky;   

b. NUDZ má nárok na podíl z tržeb získaných z prodeje Produktů na území jiných 

států než České republiky sjednaný v příslušné Dílčí smlouvě v souladu s odst. 2 

tohoto článku VI.;   

c. X má nárok na podíl z tržeb získaných z prodeje Produktů na území jiných států než 

České republiky sjednaný v příslušné Dílčí smlouvě v souladu s odst. 2 tohoto 

článku VI.  

2. Přesná výše podílů Stran dle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku VI. bude ve vztahu ke 

konkrétnímu Produktu upřesněna vždy v příslušné Dílčí smlouvě, přičemž při stanovení 

výše podílu se zohlední zejména: 

a. duševní vklady a organizační úsilí vynaložené každou ze Stran při vývoji Produktu; 

b. náklady Stran vynaložené každou ze Stran při vývoji a komercionalizaci Produktu; 

c. náklady Stran vynaložené každou ze Stran při přihlašování a udržování 

Průmyslových práv (jak jsou definována v článku VII odst. 7 níže) na ochranu 

Produktu a jeho označení; 

d. míra rizika, kterou každá ze Stran nese nebo nesla při vývoji a komercionalizaci 

Produktu; 

e. skutečnost, že, dle odst. 1 písm. a) tohoto článku VI., X nebude mít nárok na žádný 

podíl z tržeb získaných z prodeje Produktů na území České republiky; 

f. jiné relevantní skutečnosti vztahující se k danému Produktu a jeho 

komercionalizaci. 

3. Odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku jsou konečné, zahrnující veškeré náklady obou 

stran spojené s plněním této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv (pokud výslovně není 

sjednáno jinak) a nemohou být jednostranně měněny. Úprava těchto odměn je možná pouze 

na základě písemné dohody obou smluvních stran ve formě dodatku k této Rámcové 

smlouvě, nebo v Dílčí smlouvě. 

4. Odměnu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku VI. se zavazuje X vyplácet NUDZ jednou ročně 

vždy za uplynulý kalendářní rok. X se zavazuje každoročně, vždy k 1. březnu, doručit 

NUDZ písemné přehled prodejů Produktů prodaných X třetím osobám za uplynulý 

kalendářní rok, z něhož musí být patrné, kolik činily tržby z prodeje Produktů v jednotlivých 

zemích, jakou částku z těchto tržeb si X ponechává jako svoji odměnu a jaká částka je 

vyplácena NUDZ. Dnem doručení přehledu bude NUDZ oprávněn uplatnit svůj nárok na 

odměnu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku VI. za příslušné období fakturou. Odměny budou 

ze strany X hrazeny vždy prostřednictvím bankovního převodu na účet NUDZ 

č.___/______________ vedený u_______________.  
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5. X se zavazuje kdykoliv po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy, avšak ne častěji než 

jednou za kalendářní rok, zpřístupnit veškerou účetní a smluvní dokumentaci související 

s komercionalizací Produktů nezávislému auditorovi, kterého určí NUDZ za účelem 

ověření přehledů předložených X dle odst. 4 tohoto článku VI. NUDZ je oprávněn provést 

audit za období nejdéle 3 (tří) účetních let zpětně, a to i po zániku této Rámcové smlouvy 

bez ohledu na důvod a způsob jejího zániku. V případě, že bude výše uvedeným auditem 

prokázáno, že X nezaplatil NUDZ odměnu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku VI. v příslušné 

výši, bude X povinen uhradit NUDZ smluvní pokutu ve výši 10 % z rozdílu mezi skutečně 

vyplacenou odměnou a auditem zjištěnou oprávněnou částkou. Rovněž tak je X povinen 

doplatit NUDZ jakýkoliv zjištěný nedoplatek na základě provedeného auditu. X je 

oprávněna na vlastní náklady pověřit auditora dle vlastního výběru z tzv. „big four“ (Ernst 

& Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte) provedením kontrolního auditu za 

účelem ověření nálezu auditu provedeného auditorem NUDZ. 

 

VII. 

Duševní vlastnictví a licence 

1. Dojde-li v souvislosti s plněním této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv ke vzniku 

jakýchkoliv předmětů duševního vlastnictví (dále jen „Výsledky“), pak se za původce či 

spolupůvodce (popř. autory či spoluautory; souhrnně dále jen „Původci“) takových 

Výsledků budou považovat zaměstnanci smluvních stran v rozsahu, v jakém se ve 

skutečnosti každý z nich bude podílet na vytvoření daného Výsledku. Pro vyjasnění 

pochybností se pro potřeby této Smlouvy za Výsledky považují všechny předměty 

duševního vlastnictví bez ohledu na jejich povahu či způsob ochrany, zejména (nikoliv 

však výlučně) vynálezy, průmyslové vzory a autorská díla, která tvoří, jsou zahrnuta, 

ztělesněna nebo využívána v Produktech. 

2. Výši spolumajitelských podílů stran na jednotlivých Výsledcích strany sjednají vždy 

v příslušné Dílčí smlouvě. Spolumajitelské podíly představují podíly Stran na právech 

a povinnostech souvisejících s Výsledkem, nákladech na přihlašování, udržování a 

vymáhání Průmyslových práv (včetně nákladů na právní zastoupení a poradenství, soudní, 

správní  a jiné poplatky), pokud v příslušné Dílčí smlouvě není stanoveno jinak. 

3. Smluvní strany se zavazují zajistit, že veškeré činnosti, kterými se budou podílet na plnění 

Předmětu této Rámcové smlouvy i každé Dílčí smlouvy, budou vykonávány přednostně 

(pokud to po příslušné straně vzhledem k okolnostem lze rozumně požadovat) 

prostřednictvím jejich zaměstnanců, a že tedy takto vytvořené Výsledky budou mít povahu 

podnikových vynálezů či zaměstnaneckých děl ve smyslu ust. § 58 zákona č. 180/2001 

o právu autorském (v případě autorských děl, dále jen „autorský zákon“), popř. § 9 zákona 

č.  527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (v případě vynálezů, dále jen 

„zákon o vynálezech“), popř. §13 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

(v případě průmyslových vzorů, dále jen „zákon o průmyslových vzorech“). Pro případ, že 

bude kterákoliv strana plnit Předmět (popř. i jeho část) této Rámcové smlouvy nebo 

jakékoliv Dílčí smlouvy prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), které nejsou 

zaměstnanci dané strany, zavazují se strany uzavřít s každým subdodavatelem smlouvu o 

dílo, jejíž součástí bude zákaz poskytnutí výsledků činnosti subdodavatele jiným osobám 

(ve smyslu ust. §2633 občanského zákoníku), a dále ustanovení o nabytí majetkových práv 
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příslušné strany (jako objednatele) ke všem výsledkům činnosti subdodavatele, zejména 

k Výsledkům, a to v souladu s odst. 4 tohoto článku VII. 

4. Každá smluvní strana se zavazuje učinit veškeré úkony a právní jednání směřující k tomu, 

aby od Původců v plném rozsahu nabyla veškerá majetková práva k Výsledkům i jejich 

jednotlivým částem, která jí příslušné právní předpisy umožňují nabýt, včetně licencí ke 

všem způsobům a účelům užití Výsledků, v původní i zpracované či jinak změněné podobě, 

ve výhradním a neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu, s právem 

poskytovat podlicence a bez povinnosti Výsledky užít (pokud není trvání práva závislé na 

užívání Výsledků), a včetně všech souhlasů se zpracováním a prováděním změn a zásahů 

do Výsledků. V případě porušení této povinnosti, tj. v případě, že i přes veškeré úsilí 

a odbornou péči, které lze rozumně požadovat, příslušná smluvní strana nenabyde 

k Výsledkům jí nebo pro ni zhotoveným majetková práva v plném rozsahu, odpovídá druhé 

smluvní straně za škodu tím vzniklou. 

5. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude v souladu s příslušnými právními předpisy 

dodržovat práva Původců ve vztahu k Výsledkům, zejména osobnostní práva a práva na 

odměnu a dodatečné vypořádání ve smyslu ust. §58 odst. 6 autorského zákona, § 9 zákona 

o vynálezech, či §13 zákona o průmyslových vzorech. Každá strana odpovídá samostatně 

za povinnosti ve vztahu k Původcům, kteří byli jejími zaměstnanci v době vytvoření 

Výsledku, a žádné ze stran nevzniká povinnost vyplácet tuto odměnu Původcům druhé 

strany. 

6. Produkty vyvíjené dle jednotlivých Dílčích smluv a veškerá práva k Výsledkům 

souvisejícím s Produkty budou ve spoluvlastnictví obou smluvních stran. Veškerá 

rozhodnutí o existenci, publikacích a právních jednáních souvisejících s Výsledky budou 

strany činit vždy společně po vzájemné dohodě. Žádná ze stran není oprávněna svá práva 

k Výsledkům převést, zatížit nebo poskytnout k užívání třetím osobám bez předchozího 

písemného souhlasu druhé strany.   

7. V případě, že jakýkoliv Produkt nebo Výsledek bude mít povahu předmětu způsobilého 

k průmyslově-právní ochraně, tj. jako patent, užitný vzor, průmyslový vzor a/nebo 

ochranná známka (dále jen „Průmyslová práva“), dohodnou se strany na způsobu, 

věcném i územním rozsahu takové ochrany a podílech stran na hrazení nákladů na tuto 

ochranu v příslušné Dílčí smlouvě. Strany se přitom zavazují postupovat způsobem 

uvedeným níže, pokud se v příslušné Dílčí smlouvě výslovně nedohodnou jinak:  

a. Přihlašovateli a majiteli všech Průmyslových práv budou vždy obě strany společně.  

b. Strany se zavazují, že po dobu trvání této Smlouvy budou usilovat o získání 

a následné udržování Průmyslových práv tak intenzivně, jak to na nich lze 

spravedlivě požadovat s přihlédnutím k zamýšlené komercionalizaci Produktů, 

zejména, že nepřivodí nebo neumožní zúžení rozsahu ochrany či zánik 

Průmyslových práv bez písemné dohody s druhou Stranou.  

c. Strany se dohodnou na typu, územním rozsahu a obsahu všech společných přihlášek 

Průmyslových práv. Udělená Průmyslová práva budou strany udržovat v platnosti 

vždy na základě vzájemné dohody. Rozsah i obsah Průmyslových práv může být 

měněn pouze po předchozí dohodě stran.  

d. Každá ze stran je oprávněna písemně navrhnout druhé straně rozšíření územního 

rozsahu Průmyslových práv o další území. V případě, že druhá strana takové 
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rozšíření zcela nebo z části odmítne, je navrhující strana oprávněna na odmítnutém 

území Průmyslová práva přihlásit samostatně, svým jménem a na vlastní náklady. 

Straně, která se na rozšíření Průmyslových práv odmítla podílet, bude na nově 

přihlašovaném území příslušet odměna dle článku IV. odst. 1. snížená o částku 

odpovídající 50% nákladů vynaložených navrhující stranou na rozšíření a 

udržování Průmyslových práv (včetně nákladů na právní zastoupení a poradenství, 

správní a jiné poplatky) na tomto území v příslušném roce.   

e. Koordinaci postupu při podávání společných přihlášek a později při udržování 

Průmyslových práv bude zajišťovat X (dále jen „Koordinátor“), přičemž tato 

činnost bude zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, komunikaci a vydávání 

pokynů pověřeným patentovým zástupcům i komunikaci s příslušnými úřady 

jménem obou stran. Koordinátor se zavazuje přímo, nebo prostřednictvím 

pověřeného patentového zástupce, s druhou stranou konzultovat veškeré kroky 

týkající se Průmyslových práv a s nimi souvisejících řízení, zejména poskytnout 

relevantní informace a dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, aby druhá 

strana mohla vyjádřit své stanovisko. V případě, že se druhá strana nevyjádří do 

10 (deseti) dnů od obdržení informací a dokumentace, má se za to, že souhlasí 

s postupem, který navrhnul Koordinátor. 

f. Náklady a platby spojené s přihlašováním a udržováním Průmyslových práv 

a veškerými řízeními s nimi souvisejícími (zejména náklady na přípravu a podání, 

odborné zastoupení v příslušných řízeních, opravné prostředky, odpovědi na 

výměry příslušných úřadů), včetně všech mimořádných plateb s tímto souvisejících 

(zejména např. s odvoláním, interferencí, přezkoušením atd.) ponesou strany 

společně v poměru jejich podílů na Průmyslových právech stanovených v příslušné 

Dílčí smlouvě.  

g. V případě, že jedna strana nebude nadále schopna či ochotna platit náklady na 

Průmyslová práva a v celém nebo částečném rozsahu Průmyslová práva opustit, 

sdělí tuto skutečnost druhé straně písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však 3 (tři) měsíce před uplynutím lhůty pro provedení platby ročního udržovacího 

poplatku na příslušném (opouštěném) území. V případě, že druhá strana ve lhůtě 1 

(jednoho měsíce) přijme nabídku na převzetí podílu, opouštějící strana nabývající 

straně bezplatně převede svůj podíl k Průmyslovým právům a poskytne nabývající 

straně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k tomu, aby tato mohla pokračovat 

v udržování Průmyslových práv. Opouštějící strana v rozsahu takového převodu 

přestane být spoluvlastníkem Průmyslových práv a na opouštěném území jí bude 

příslušet odměna dle článku IV. odst. 1. snížená o částku odpovídající 50% nákladů 

vynaložených nabývající stranou na udržování Průmyslových práv (včetně nákladů 

na právní zastoupení) na tomto území v příslušném roce.  

h. Převod podílu na Průmyslových právech na třetí osobu je možný pouze se 

souhlasem druhé strany a pouze v případě, že druhá strana nepřijala ve lhůtě 1 

(jednoho) měsíce písemnou nabídku k převodu tohoto podílu dle písm. g) tohoto 

článku VII odst. 6. Při převodu podílu třetí osobě (nabyvatel podílu) je převádějící 

strana povinna takovou třetí osobu zavázat k převzetí všech práv a povinností z této 

Smlouvy souvisejících s převáděným podílem.  

i. V případě, že se strany dohodnou, že nebudou přihlašovat Průmyslová práva, nebo 

v případě, že Průmyslová práva nezískají zamýšlenou průmyslově-právní ochranu, 
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nebo předčasně zaniknou, strany se zavazují Výsledky utajovat jako důvěrné 

informace mající povahu obchodního tajemství dle podmínek uvedených v článku 

XII této Smlouvy, pokud příslušná Dílčí smlouva nestanoví jinak. 

8. Vymáhání nároků vyplývajících z porušení práv k Produktům, Výsledkům a/nebo 

Průmyslovým právům náleží oběma stranám. V případě, že kterákoliv strana zjistí, že 

dochází k porušování práv k Produktům, Výsledkům a/nebo Průmyslovým právům třetí 

osobou, bude o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu. Strany se 

bezodkladně dohodnou na způsobu postupu proti takovému porušování a poskytnou si 

vzájemnou součinnost. Náklady spojené s postupem proti porušovateli (zejména náklady 

na právní zastoupení a poradenství, soudní, správní a jiné poplatky) strany ponesou v 

poměru svých spolumajitelských podílů určených dle odst. 2 tohoto článku VII. V případě, 

že z důvodu prodlení jedné strany s vyjádřením k postupu vůči porušovateli bezprostředně 

hrozí vznik škody, je každá ze stran oprávněna podniknout nezbytné kroky k zamezení 

vzniku této škody i bez předchozí konzultace s druhou stranou. Jakékoliv plnění získané 

stranami v rámci uplatňování a vymáhání nároků z porušení práv k Produktům, Výsledkům 

a/nebo Průmyslovým právům si strany rozdělí v poměru svých spolumajitelských podílů 

určených dle odst. 2 tohoto článku VII. 

9. Veškeré duševní vlastnictví patřící ke dni uzavření této Smlouvy NUDZ, zejména (nikoliv 

výlučně), zůstává nadále ve vlastnictví NUDZ, a veškeré duševní vlastnictví patřící ke dni 

uzavření této Smlouvy X, zejména (nikoliv výlučně), zůstává nadále ve vlastnictví X.  

10. V souladu s ust. § 14 zákona o vynálezech a s ust. § 12 autorského zákona, ve spojení s ust. 

§ 2358 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto NUDZ uděluje X výhradní 

oprávnění (licenci) k výkonu práva užít A k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, 

jak je nutné a vhodné k naplnění účelu této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, zejména 

pro účely vývoje, výroby, nabízení, vývozu, dovozu, distribuci a prodeji Produktů a s tím 

spojené propagaci na marketingových dokumentech, internetových stránkách a při 

komunikaci s případnými zájemci. X je dle této licence oprávněn A užít v původní 

i zpracované či jinak změněné podobě, v neomezeném územním, časovém i množstevním 

rozsahu. X je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci ke všem nebo i jen k části 

oprávnění jemu udělených dle této Smlouvy. NUDZ tímto uděluje X souhlas se 

zpracováním a prováděním změn a zásahů do A. Licence podle tohoto odstavce se uděluje 

na dobu trvání této Rámcové smlouvy a nejdéle trvající Dílčí smlouvy. Zánikem kterékoliv 

ze stran tato licence nepozbývá platnosti a přechází na právního nástupce zaniklé strany.  

11. Jestliže to bude vhodné pro komercionalizaci Produktů na území České republiky ze strany 

NUDZ dle článku IV odst. 3 písm. a) této Rámcové smlouvy, X v příslušné Dílčí smlouvě 

udělí NUDZ nevýhradní licenci k užití k účelu a způsobem uvedeným v Dílčí smlouvě, 

omezenou na území České republiky, bez práva udělit podlicenci a bez práva provádět 

úpravy a zásahy do MPS. 

12. Smluvní strany nemají povinnost licenci dle tohoto článku VII využít. 

 

VIII. 

Ochranné známky 

1. NUDZ je vlastníkem české národní kombinované ochranné známky ve znění 

„…………………“, č. přihlášky 439815, č. zápisu 287270, která je zapsána v rejstříku 
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ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pro výrobky a služby ve 

třídách 9, 16, 35, 38, 42 a 44, jejíž výpis z online rejstříku ÚPV je uveden v Příloze č.  této 

Rámcové smlouvy (. 

2. V případě, že NUDZ poskytne X licenci dle článku VI odst. 3 písm. a) této Rámcové 

smlouvy, NUDZ rovněž poskytne X výlučné právo (licenci) užívat OZ či jakékoliv 

označení obsahující slovní prvek „……………“ pro všechny výrobky a služby, pro které 

byla zapsána, i pro výrobky a služby jim podobné. X je oprávněn poskytnout třetí osobě 

podlicenci ke všem nebo i jen k části oprávnění jemu udělených dle tohoto odst. 2 článku 

II. X zajistí zápis této licence do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového 

vlastnictví České republiky. NUDZ se zavazuje ke spolupráci při tomto zápisu, zejména 

k tomu, že poskytne X veškeré potřebné podklady, prohlášení, plné moci, popřípadě jiné 

potřebné dokumenty, a to bezodkladně poté, co o to X nebo jím pověřený zástupce požádá.  

  

IX. 

Dohoda o ukončení, odstoupení od smluv 

1. Tato Rámcová smlouva, popř. Dílčí smlouvy, mohou být ukončeny písemnou dohodou 

smluvních stran, odstoupením nebo výpovědí jedné ze stran dle podmínek uvedených v této 

Rámcové smlouvě nebo příslušné Dílčí smlouvě.  

2. V případě že bude dohodou ukončena tato Rámcová smlouva, bude taková dohoda 

obsahovat rovněž ujednání o tom, jakým způsobem dojde k ukončení jednotlivých Dílčích 

smluv, budou-li v době ukončení této Rámcové smlouvy sjednány. 

3. Odstoupit od této Rámcové smlouvy, nebo od jednotlivé Dílčí smlouvy, lze v případech 

uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku IX, nebo v příslušné Dílčí smlouvě, nebo v případech 

uvedených zákonem.  

4. NUDZ má právo odstoupit od této Rámcové smlouvy, nebo od jednotlivé Dílčí smlouvy, 

v případě, že ze strany X dojde k podstatnému porušení smluvních podmínek stanovených 

touto Rámcovou smlouvou a Dílčími smlouvami, za které se pro účely této Rámcové 

smlouvy a Dílčích smluv považuje situace, kdy: 

a. se X ocitne v prodlení s plněním svých podstatných povinností výslovně 

označených jako podstatné porušení v kterékoliv z Dílčích smluv o více než třicet 

(30) dnů a v dodatečné lhůtě čtyřiceti (40) dnů od doručení výzvy NUDZ prodlení 

nenapraví ani nepředloží NUDZ návrh na alternativní řešení situace; 

b. X opakovaně (tj. více než třikrát za jeden kalendářní rok) nesplní svoji povinnost 

způsobem a ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 této Rámcové smlouvy, přičemž právo 

NUDZ odstoupit vzniká, pokud X neodstraní poruchu ani v dodatečné lhůtě sedmi 

(7) dnů ode dne, kdy se o této poruše dozvěděl, ani nepředloží NUDZ návrh na 

alternativní řešení situace;  

c. X se opakovaně (tj. více než třikrát bezprostředně po sobě) ocitne v prodlení 

s úhradou odměn dle čl. VI. odst. 1 písm. a) – b) této Rámcové smlouvy o více než 

jednadvaceti (21) dnů a toto prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě čtyřiceti (40) 

dnů od doručení výzvy NUDZ; 
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d. X poruší své povinnosti ochrany důvěrných informací uvedené v čl. XII této 

Rámcové smlouvy nebo kterékoliv z Dílčích smluv; 

e. v případě zrušení X s likvidací (bez právního nástupce); 

f. v dalších případech výslovně uvedených jako podstatné porušení v kterékoliv z 

Dílčích smluv. 

5. X má právo odstoupit od této Rámcové smlouvy, popř. od Dílčí smlouvy v případě, že ze 

strany NUDZ dojde k podstatnému porušení smluvních podmínek stanovených touto 

Rámcovou smlouvou a Dílčími smlouvami, za které se pro účely této Rámcové smlouvy a 

Dílčích smluv považuje situace, kdy: 

a. se NUDZ ocitne v prodlení s plněním svých povinností výslovně označených jako 

podstatné porušení v kterékoliv z Dílčích smluv o více než třicet (30) dnů a 

v dodatečné lhůtě čtyřiceti (40) dnů od doručení výzvy X prodlení nenapraví ani 

nepředloží X návrh na alternativní řešení situace; 

b. NUDZ opakovaně (tj. více než třikrát za jeden kalendářní rok) nesplní některou 

z povinností uvedených v článku III odst. 1 písm. a) – e) této Rámcové smlouvy 

a prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy 

X; 

c. NUDZ poruší závazek uvedených v článku III odst. 1 písm. f) této Rámcové 

smlouvy; 

d. NUDZ poruší své povinnosti ochrany důvěrných informací uvedené v čl. XII této 

Rámcové smlouvy nebo kterékoliv z Dílčích smluv. 

6. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a má pouze účinky 

do budoucna. Žádná ze stran není povinna vracet odměnu zaplacenou nebo získanou dle 

této Rámcové smlouvy, popř. Dílčí smlouvy, před účinností odstoupení. Každé ze stran 

přísluší odměna dle této Rámcové smlouvy, popř. Dílčí smlouvy, i za období před účinností 

odstoupení, i když nebyla před účinností odstoupení zaplacena. 

7. X je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu kdykoliv vypovědět doručením písemné výpovědi 

NUDZ, a to i bez uvedení důvodu. Smlouva v případě výpovědi zaniká uplynutím 3 (tří) 

měsíční výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím 

doručení druhé NUDZ. Ustanovení odst. 6 tohoto článku IX se uplatní obdobně i při 

výpovědi této Rámcové smlouvy, popř. Dílčí smlouvy. 

8. Vlastnická práva stran k duševnímu vlastnictví, které bylo ve vlastnictví stran před 

uzavřením této Rámcové smlouvy, zejména k A, zůstanou v případě ukončení dle tohoto 

článku IX kteroukoliv stranou nedotčena. Práva stran k duševnímu vlastnictví, které 

vzniklo ze spolupráce stran v průběhu plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, se i 

po ukončení této Rámcové smlouvy, popř. Dílčí smlouvy, budou nadále řídit ustanoveními 

článků VII (Duševní vlastnictví) a XII (Ochrana důvěrných informací) této Rámcové 

smlouvy, popř. ustanoveními Dílčích smluv, na která tyto články odkazují, a to až do 

okamžiku, kdy strany uzavřou písemnou dohodu o vypořádání vzájemných práv 

a povinností ke společným Produktům, Dílům a Průmyslovým právům.  

9. Ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu má za následek zánik licencí poskytnutých 

dle této Rámcové smlouvy, pokud Dílčí smlouvy nebo dohoda stran nestanoví jinak.  
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X. 

Sankční ujednání 

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. V případě, že se X ocitne v prodlení s úhradou odměn dle čl. VI. odst. 1 písm. a) a b) této 

Rámcové smlouvy o více než jednadvaceti (21) dnů, je povinen zaplatit NUDZ spolu 

s úhradou příslušné odměny i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý 

započatý den prodlení.  

3. V případě, že se NUDZ ocitne v prodlení s úhradou nákladů odměny dle čl. IV. odst. 3 

písm. b) této Rámcové smlouvy o více než jednadvaceti (21) dnů, je povinen zaplatit NUDZ 

spolu s úhradou příslušné odměny i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky 

za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že kterákoliv strana poruší své povinnosti ochrany důvěrných informací uvedené 

v čl. XII této Rámcové smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 

300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení těchto 

povinností. 

5. Smluvní pokuty dle této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv jsou splatné ve lhůtě deseti 

(10) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany straně povinné k jejímu 

zaplacení. 

6. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo na náhradu škody. 

 

XI. 

Komunikace mezi stranami 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná písemná komunikace může probíhat 

elektronicky. Pro účely elektronické komunikace označují strany tyto kontaktní emailové 

adresy: 

NUDZ:   _____________________________ 

 

X:  _____________________________ 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že za účelem řádného fungování spolupráce na základě této 

Rámcové smlouvy bude vytvořena společná poradní komise, do které každá ze smluvních 

stran nominuje dva zástupce (dále jen ,,Poradní komise“). Poradní komise se bude scházet 

dle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce. Jejím účelem bude zejména sloužit jako 

platforma pro diskusi ohledně plnění Předmětu smlouvy a jako platforma usilující o řešení 

všech problémů, které mohou v souvislosti s plněním této Rámcové smlouvy a jednotlivých 

Dílčích smluv nastat. 

3. První zástupci v poradní komisi jsou následující osoby: 

za NUDZ:  _____________________________ 

   _____________________________ 

mailto:Martin.Brunovsky@nudz.cz
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- 14 - 

 

za X:  _____________________________ 

   _____________________________ 

4. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit své zástupce 

v Poradní komisi, pouze je povinna o tomto kroku písemně informovat druhou smluvní 

stranu. 

5. Všechny konzultace, prezentace výsledků a jednání stran o předmětu této Rámcové 

smlouvy, popř. Dílčích smluv, budou vždy probíhat v režimu utajení za dodržení závazku 

mlčenlivosti dle článku XII této Rámcové smlouvy a v omezeném okruhu účastníků dle 

článku XII odst. 6 této smlouvy. 

6. Poradní komise bude oprávněna vykonávat níže uvedené činnosti a mít níže uvedené 

pravomoci:  

a. dohled nad plněním předmětu a postupem spolupráce na vývoji Produktů dle této 

Rámcové smlouvy, popř. Dílčích smluv; 

b. diskuse ohledně nových Produktů a přípravy nových Dílčích smluv; 

c. diskuse a doporučení ohledně případných publikací obsahujících důvěrné 

informace, které jedna ze stran navrhne ke zveřejnění; 

d. jakékoliv jiné pravomoci, které Poradní komisi strany výslovně udělí v kterékoliv 

Dílčí smlouvě.  

Činnost Poradní komise je omezena výše uvedenými činnostmi a poradním účelem. 

Poradní komise není v žádném případě oprávněna nahradit písemný souhlas některé ze 

stran tam, kde je požadovaný v této Rámcové smlouvě, popř. v Dílčích smlouvách, a činit 

za strany žádná právní jednání. 

 

XII. 

Ochrana důvěrných informací 

1. Důvěrnými informacemi se pro účely této Rámcové smlouvy, popř. Dílčích smluv, rozumí 

informace vztahující se k duševnímu vlastnictví, zejm. vynálezy, nezveřejněné patentové 

přihlášky, know-how, nákresy, data, plány, vzorky, procesy, postupy, specifikace, vědecké 

a výzkumné zprávy, projektová dokumentace, záznamy; a dále informace o cenách, 

obchodních partnerech, finanční, marketingové plány a jiné informace představující 

obchodní tajemství, pokud se kterékoliv z těchto informací vztahují k A („Důvěrné 

informace NUDZ“) nebo k A („Důvěrné informace X“) nebo ke spolupráci stran dle této 

Rámcové smlouvy či Dílčích smluv, k Produktům, Dílům a Průmyslovým právům 

(„Společné Důvěrné informace“) (souhrnně dále také jen „Důvěrné informace“). 

Důvěrnými informacemi se dále rozumí také jakékoliv jiné duševní vlastnictví nebo 

obchodní tajemství některé ze stran, které není veřejně přístupné, a které tato strana označí 

za důvěrné.  

2. Smluvní strany jsou povinny Důvěrné informace chránit ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 

2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují během plnění této Rámcové smlouvy a 

Dílčích smluv, stejně jako po jejich případném skončení, zachovávat mlčenlivost o všech 
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skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním této Rámcové smlouvy a Dílčích 

smluv. 

3. Strany se zavazují nevyzradit, nepublikovat, neužívat ani nezpřístupnit bez předchozího 

písemného souhlasu druhé strany nebo v rozporu s touto Rámcovou smlouvou, popř. Dílčí 

smlouvou, žádné Důvěrné informace druhé strany a Společné Důvěrné informace.  

4. Strany se zavazují, že žádným způsobem nezveřejní ani neposkytnou žádné třetí osobě 

(s výjimkou pověřeného patentového zástupce nebo advokáta) žádné informace týkající se 

A, Produktu či Výsledku před podáním prioritní přihlášky relevantního Průmyslového 

práva. 

5. Strany se zavazují učinit veškerá preventivní a bezpečnostní opatření, která po nich lze 

rozumně požadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, přenosu, ztrátě, poškození, 

změně, použití nebo zneužití Důvěrných informací jakoukoliv třetí osobou.  

6. Každá ze stran se zavazuje umožnit přístup k Důvěrným informacím pouze těm osobám 

(zaměstnancům, členům svých orgánů, členům Poradní komise, poradcům, externím 

spolupracovníkům, nabyvatelům sublicence, subdodavatelům), jejichž seznámení s těmito 

Důvěrnými informacemi bude nutné a nezbytné za účelem řádného plnění závazků z této 

Smlouvy a pouze za předpokladu, že každá taková osoba bude smluvně vázána závazkem 

mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, jako je závazek mlčenlivosti dle této Rámcové 

smlouvy, popř. Dílčí smlouvy. Porušení závazku mlčenlivosti takovou osobou 

i zpřístupnění Důvěrných informací osobě, která není závazkem mlčenlivosti vázána, se 

považuje za porušení povinností té strany, která takové porušení nebo zpřístupnění 

umožnila nebo zavinila, ledaže tomuto porušení nemohla zabránit ani při vynaložení 

přiměřené péče.  

7. Strany se zavazují dodržovat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku ve vztahu k Důvěrným 

informacím obsahu této Smlouvy po dobu platnosti této Rámcové smlouvy a po dobu 5 

(pěti) let po jejím ukončení. Bez ohledu na ustanovení v předcházející větě se však strany 

zavazují dodržovat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku ve vztahu k Důvěrným 

informacím týkajícím se A po dobu platnosti této smlouvy i po jejím ukončení, a to po dobu 

platnosti posledního z patentových nároků jakéhokoliv Produktu, nebo po dobu 10 (deseti) 

let od ukončení této smlouvy, podle toho, který okamžik nastane později. 

8. X bere na vědomí, že se na NUDZ vztahují povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, v účinném znění, mimo jiné povinnost zveřejnit tuto Rámcovou smlouvu, včetně 

všech jejích příloh a budoucích dodatků, s výjimkou informací představujících obchodní 

tajemství, dle tohoto zákona, v celonárodním registru smluv, a X tímto uděluje souhlas 

s takovým zveřejněním. NUDZ bude před každým takovým zveřejněním informací o této 

smlouvě konzultovat zveřejňovaný obsah s X a umožnit X určit informace, které považuje 

za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ a požaduje je nezveřejnit. V případě, že se 

X nevyjádří ve lhůtě 10 (deseti) dnů od doručení návrhu zveřejňovaného obsahu, má se za 

to, že s rozsahem zveřejnění souhlasí. X se zavazuje, že své vyjádření nebude bezdůvodně 

zdržovat nebo odpírat.  

9. NUDZ se zavazuje poskytnout X k odsouhlasení veškeré publikace související s A, 

Produkty a/nebo Výsledky, a to nejméně třicet (30) dnů před datem odevzdání publikace 

ke zveřejnění. X je oprávněn pozdržet publikaci nejvýše o šedesát (60) dnů za účelem jejích 
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úprav tak, aby neobsahovala Důvěrné informace, jejichž zveřejnění by mohlo být na újmu 

právům a zájmům X dle této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv.  

10. Následující způsoby zpřístupnění Důvěrných informací druhé Strany nebo Společných 

Důvěrných informací (nebo jejich části) nejsou považovány za porušení závazku 

mlčenlivosti dle tohoto článku: 

a. zveřejnění Důvěrných informací, které již byly obecně známé nebo všeobecné 

přístupné před uzavřením této Smlouvy; 

b. zveřejnění Důvěrných informací, které se po uzavření této Smlouvy staly obecně 

známými, aniž by za to byla zveřejňující Strana zodpovědná; 

c. zveřejnění Důvěrných informací, které byly zveřejňující Straně zpřístupněny třetí 

osobou bez povinnosti mlčenlivosti, a Straně zveřejňující tyto informace nebude ani 

by nemělo být známo, že druhá Strana je považuje za Důvěrné informace; 

d. zveřejnění Důvěrných informací, které byly nezávisle vyvinuty nebo získány Stranou 

přijímající tyto informace bez použití Důvěrných informací druhé Strany; 

e. nutné zpřístupnění Důvěrných informací státním orgánům nebo osobám se 

zákonným oprávněním takové Důvěrné informace požadovat a kontrolovat nebo 

monitorovat činnost příslušné Strany v mezích a v souladu s požadavky příslušných 

právních předpisů; 

f. zveřejnění této Smlouvy včetně všech jejích příloh a budoucích dodatků 

v celonárodním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění, 

s výjimkou informací představujících obchodní tajemství dle tohoto zákona; 

g. jiné užití nebo zpřístupnění Důvěrných informací výslovně povolené v této Smlouvě 

nebo předchozím písemným souhlasem příslušné Strany; 

což musí zveřejňující Strana prokázat. 

 

XIII. 

Ostatní ustanovení 

1. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, je X povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v tomto 

smyslu je povinen zavázat též případné subdodavatele.  

2. Zajištění jakýchkoliv výkonů potřebných ke splnění povinností dle této Rámcové smlouvy 

mohou smluvní strany zajistit prostřednictvím třetí osoby – subdodavatele, pouze na 

základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. X je v takovém případě a 

v rozsahu k tomu nezbytném oprávněn udělit subdodavateli podlicenci ke všem licencím 

jemu uděleným dle této Rámcové smlouvy, popř. Dílčích smluv. 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato Rámcová smlouva a Dílčí smlouvy, tj. i veškeré 

právní vztahy založené touto Rámcovou smlouvou a Dílčími smlouvami (včetně práv a 
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povinností z případného porušení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv), se řídí 

právním řádem České republiky. Smluvní strany zároveň prohlašují, že veškeré případné 

spory vzešlé z této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv budou řešit dle právních norem 

České republiky před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.   

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že některé ustanovení této Rámcové smlouvy je 

nebo se stane zdánlivým, neplatným či nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této 

Rámcové smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit takovéto zdánlivé, 

neplatné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu nahrazovaného ustanovení. 

3. Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. V případě, že Dílčí smlouva stanoví něco jiného 

než tato Rámcová smlouva, má přednost znění Dílčí smlouvy. 

4. Přílohy této Rámcové smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

5. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní 

strana obdrží jedno (1) vyhotovení.  

6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv ukončení (zánik) této Rámcové smlouvy nebude mít 

vliv na ta ustanovení této Rámcové smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po jejím 

ukončení, popř. na ta ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno. 

7. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem, kdy smluvní strany uzavřou alespoň jednu dílčí smlouvu, na základě 

které NUDZ a X sjednají konkrétní způsob a postup při plnění Předmětu této Rámcové 

smlouvy. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této 

Rámcové smlouvy. Na důkaz toho smluvní strany připojují k této Rámcové smlouvě své 

podpisy. 

 

Příloha č. 1 – výpis z rejstříku ochranných známek  

 

V Klecanech, dne ..............................               V Praze, dne 

.............................. 

 

 

__________________________                                  __________________________ 

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, p.o. X s.r.o. 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., ředitel  , jednatel 


