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Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje 
FAST-J-11-6/115 „Stabilizace klenby předpětím po předchozí simulaci porušení posunem podpor“ 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Strana 1: Vysoké učení technické v Brně 
 veřejná vysoká škola, která vznikla ze zákona  

(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rej-
stříku. 

Se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90  Brno 
IČ: 00216 305 
DIČ: CZ 00216305 

Jednající: prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA, dr. h. c. 

  rektorem 
(dále jen poskytovatel licence – zkráceně poskytovatel) 
 
 
 
Strana 2: ZAMAZAL ml. & spol., s.r.o.   
Se sídlem: Kohoutova 34, 613 00 Brno 
IČ: 60712384  
DIČ: CZ 60712384 

Jednající: Ing. Radomírem  Zamazalem, jednatelem společnosti 

(dále jen příjemce licence - zkráceně příjemce) 

 
 

II.  Předmět smlouvy     
Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k použití výsledku výzkumu a vývoje s názvem 
„NÁHRADA KOVANÉHO TÁHLA V KONSTRUK ČNÍM SYSTÉMU KLENBA S TÁHLEM 
PŘEDPÍNACÍM KABELEM VEDENÝM PO RUBU KLENBY“ (ověřená technologie). 
Příjemce se zavazuje licenci využít ve své podnikatelské činnosti. 
Poskytovatel prohlašuje, že uvedený výsledek je zcela v souladu s cíli projektu a není současně výsled-
kem řešení jiného než uvedeného projektu nebo výzkumného záměru. 

 

III.   Forma předání  
Základním realizátorem výše jmenovaného výsledku je příjemce. Poskytovatel zajistí příjemci nezbyt-
nou podporu, spočívající zejména v předání potřebné technologické dokumentace daného zkušebního 
postupu. Příslušná dokumentace je přílohou této smlouvy (příloha č. 1). 
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IV.  Cena 
Licence podle této smlouvy se poskytuje za úhradu 5% z ceny každé zakázky bez DPH, při které byla 
využita ověřená technologie. Licenční odměnu podle předchozí věty vyúčtuje příjemce poskytovateli 
vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí po dobu trvání této smlouvy a poskytovatel vystaví 
na dlužnou částku fakturu se splatností ne kratší než 14 dnů od zaslání vyúčtování. Pokud poskytovatel 
příjemci poskytne technickou pomoc při zavádění ověřené technologie, bude technická pomoc hrazena 
dle zvláštní dohody smluvních stran v závislosti na počtu hodin technické pomoci. 
 

V. Sankce 
V případě porušení smlouvy některou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna ji vyzvat 
k nápravě a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty je oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. 
 

VI.  Další náležitosti smlouvy 
Smluvní strany shodně prohlašují v souladu s § 16, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., že poskytovatel 
zůstává výlučným vlastníkem předmětu smlouvy. 

Poskytovatel prohlašuje, že má smluvně vypořádány veškeré uplatněné nároky týkající se chráněných 
práv duševního vlastnictví jako jsou patenty, registrované vzory či autorská práva, vzniklá v souvislosti 
s realizací řešení projektu. Poskytovatel dále prohlašuje, že k vypořádání těchto nároků nepoužil účelo-
vé finanční prostředky ze státního rozpočtu. 
 

VII.  Platnost smlouvy 
Platnost smlouvy: Od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2016. 
 

VIII.  Přílohy smlouvy 
Přílohou smlouvy je popis technologie „NÁHRADA KOVANÉHO TÁHLA V KONSTRUKČNÍM 
SYSTÉMU KLENBA S TÁHLEM PŘEDPÍNACÍM KABELEM VEDENÝM PO RUBU KLENBY“ 
(příloha č. 1). 
 

IX.  Závěrečná ustanovení  
Vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů. 
 
Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky.  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva a příjemce jeden. 
 

 

V Brně, 1. 2. 2012 
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Za poskytovatele Vysoké učení technické v Brně: 

 

 

___________________________________ 

Prof. Ing. Karel Rais, CSc. MBA, dr.h.c., rektor  
 

Za příjemce  

 

 

___________________________________ 

Ing. Radomír  Zamazal, jednatel společnosti 


