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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 (dále jen „Memorandum“) 

 

 

I. Strany memoranda 

Národní ústav duševního zdraví 
Sídlo: Topolová 748, 250 67 Klecany 
Zastoupený: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, ředitel bank. 
spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě č. ú.:
 2523408110/710 
IČO: 00023752 
DIČ: CZ00023752 

(dále jen „NUDZ“) na straně jedné, a 

X a.s. 
Sídlo:  
Zastoupená:  CEO a předsedou představenstva 
Zapsaná v OR vedeném bank. spojení:  
č. ú.:  
IČO:  
DIČ:  

(dále jen „X“) na straně druhé, (společně 

též jako „Strany memoranda“). 

 

 
II. Předmět Memoranda 

1. Obě strany budou spolupracovat v oblastech: 

1.  

2.  

3.  

4. . 

2. Součástí spolupráce budou společné aktivity při získávání projektů v rámci výzev TAČR, MPO, OP a 
mezinárodních vědeckých výzev. Rozsah spolupráce vymezuje seznam projektů a obchodních 
aktivit, které jsou součástí této smlouvy a které vyžadují určité vymezení vůči zájmům třetích stran 
(požadavek certifikace GMP, akreditace ISO 17025).  

3. Pro konkrétní projektové zaměření bude stanoveno odpovídající personální obsazení, s příslušností 
k výše uvedeným systémům jakosti. Strana NUDZ zajistí, aby nedošlo k obsazování jinými 
pracovníky, než je smluvně vymezeno. 

4. Obě strany budou spolupracovat také na projektech smluvního výzkumu v oblasti bio-analytické 
chemie. Společnost Xbude odpovědná za: 

1. Pokročilé vzorkovací techniky, včetně návrhů vzorkovacích plánů, 

2. Obchodní aktivity a komunikaci se zákazníky. Součástí obchodní strategie je provozování 
diagnostické laboratoře s obchodním názvem “X”, který je obchodní značkou společnosti 
X, 

3. Systém jakosti a zpracování vzorků pro speciální diagnostiku laboratoře na pronajatých 
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zařízeních NUDZ, včetně infrastruktury LIMS, s provozováním datového skladu na server 
X, sloužící pro oblast rutinní datové správy, ale i pokročilých datových analýz (AIA). 

5. NUDZ bude odpovědný za technické zázemí laboratoře, včetně prostorového uspořádání a 
náležitostí, které zajistí oddělení zpracování zkušebních položek, které nejsou předmětem této 
smlouvy, pro zajištění požadavků, vyplývající z výše uvedených certifikací/akreditací. 

 

III. Práva a povinnosti Stran memoranda 

1. K dosažení účelu tohoto Memoranda se Strany memoranda zavazují k vzájemnému poskytování 
informací nutných k realizaci Předmětu memoranda a k veškeré potřebné součinnosti s tím 
související. 

2. E&H vloží do aktivit projektu své know-how týkající se oblastí, které jsou uvedeny pod předmětem 
memoranda, v části II. 

3. NUDZ vloží do spolupráce své know-how související s odbornou náplní realizovaných aktivit včetně 
vývoje a validace bio-analytických metod. 

 
 

IV. Kontaktní osoby 

1. Kontaktními osobami za NUDZ jsou: 

Kontaktní osoby:  RNDr. Karel Valeš, Ph.D., vedoucí CTT 
Telefon: +420 731 565 785 / +420 607 508 479 
E-mail:  karel.vales@nudz.cz  

2. Kontaktními osobami za X jsou: 

Kontaktní osoba:  

Telefon:  
E-mail: T  

3. Strany memoranda se dohodly, že změna kontaktní osoby dle tohoto článku je možná na základě 
jednostranného písemného oznámení druhé Straně memoranda. 

 
 

V. Trvání Memoranda 

1. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami memoranda a je 
sjednáno na dobu jednoho roku 

2. Po uplynutí jednoho roku bude oběma stranami vyhodnocen přínos spolupráce. O čemž bude 
vyhotoven písemný dokument, na základě kterého bude možné Memorandum prodloužit. 

3. Platnost Memoranda končí: 

a) Dohodou Stran memoranda neb odstoupením od Memoranda z důvodů uvedených v tomto 
Memorandu. Jestliže je Memorandum ukončeno dohodou, či odstoupením jedné ze Stran 
memoranda před uplynutím doby jeho trvání podle bodu 1) této části, Strany memoranda 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých účelně a oprávněně vynaložených plnění, 
provedených k datu, kdy Memorandum bylo ukončeno. 

4. Každá ze Stran memoranda je oprávněna odstoupit od Memoranda v případě podstatného porušení 
povinností vyplývajících z Memoranda druhou Stranou memoranda. Odstoupení od Memoranda 
musí být písemnou formou a doručeno druhé Straně memoranda, jinak je neplatné. 
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VI. Ochrana důvěrných informací a duševního vlastnictví 

1. E&H se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se NUDZ, které získá v 
průběhu realizace spolupráce, a které budou ze strany NUDZ označeny jako důvěrné, a zavazuje se, 
že přijme všechna rozumně požadovaná opatření k ochraně těchto důvěrných informací. 

2. NUDZ se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se E&H které získá v 
průběhu realizace Projektu, a které budou ze strany E&H označeny jako důvěrné, a zavazuje se, že 
přijme všechna rozumně požadovaná opatření k ochraně těchto důvěrných informací. 

3. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto Memoranda se nevztahuje na důvěrné informace, které se 
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením některé povinnosti vyplývající 
z něj pro Strany memoranda. 

4. Povinnost mlčenlivosti a ochrana se dále nevztahuje na důvěrné informace, pro které povinnost 
jejich poskytnutí vyplývá ze zákona nebo z pravomocného rozhodnutí věcně a místně příslušného 
soudu. 

5. Duševní vlastnictví vložené do projektu oběma Stranami memoranda na počátku realizace projektu 
zůstává ve vlastnictví příslušné Strany memoranda, která je do projektu vložila. Produkt vzniklý v 
rámci realizace prověrky Konceptu bude v průběhu realizace projektu v maximální možné míře 
ochráněn všemi právními prostředky, které pro dané duševní vlastnictví připadají podle českého či 
mezinárodního práva v úvahu. 

6. Pokud by na základě spolupráce dle tohoto Memoranda došlo ke vzniku jakýchkoliv nových 
předmětů chráněných právy duševního vlastnictví, pak je každá ze stran považována za autora 
takového výsledku v rozsahu, v jakém se na něm ve skutečnosti bude podílet. Za účelem vyjasnění 
všech pochybností za tímto účelem strany rovněž uvádějí, že: 

a) NUDZ se na základě tohoto Memoranda bude podílet na věcné realizaci spolupráce, tj. na 
provádění vlastních bio-analytických měření, na implementaci metodik a dalších úkonech 
spojených s vlastním řešeným výzkumem. 

b) E&H se na základě tohoto Memoranda bude odpovídat za obchodní a další aktivity, uvedené 
v předmětu spolupráce, části II.. Bude se také podílet na administrativním zajištění a 
komercializaci výstupů spolupráce, dle požadavků konkrétního zadání. 

7. Pokud by na základě spolupráce dle tohoto Memoranda došlo ke vzniku jakýchkoliv nových 
předmětů chráněných právy duševního vlastnictví, zavazují se Strany ke spolupráci na 
komercializaci takových práv duševního vlastnictví. 

 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi Stranami memoranda se řídí českým právním řádem. 

2. Veškeré změny či doplnění Memoranda lze učinit pouze na základě písemné dohody Stran 
memoranda. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Stranami 
memoranda podepsaných dodatků. 

3. Memorandum se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  Každá 
ze Stran memoranda obdrží po 1 (jednom) pare. 

4. Strany memoranda prohlašují, že si Memorandum před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí. Memorandum je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. 
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
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V Klecanech dne: V Praze dne:  

 
 

Za NUDZ: 
 
 
 

…………………………………………………….. 

Za X:  
 
 
 

…………………………………………………….. 
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych 

ředitel 
,  

CEO a předseda představenstva 


