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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smlouva o provedení smluvního výzkumu  
č. 0XX/20XX/VŠTE/KaTČ  

 

 
 

 
 
 
 
 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
jako výzkumná organizace 

 
 

a 
 

____________________________ 
jako podnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO VÝZKUMU byla uzavřena dne ______ mezi smluvními 
stranami: 
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(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
se sídlem Okružní 517/10, 37001 České Budějovice - České Budějovice 4 
IČ: 75081431 
zastoupená doc. Ing. Markem Vochozkou, Ph.D., MBA, rektorem 
(„Výzkumná organizace“) 
 

a  
 

 
(2) Obchodní firma 

 („Podnik“) 
 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
 
 
(A) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je výzkumnou organizací 

provádějící smluvní výzkum či poskytující výzkumné služby v oboru strojírenství, oblasti 
konstrukčních prací a; 
 

(B) Podnik je společností ___  
 
 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 

Článek I. 
Definice 

 
 

1.1. Níže uvedená slova a výrazy mají v této Smlouvě následující významy, není-li Smlouvou 
výslovně stanoveno jinak.  

 
 

Časový 
harmonogram 

 znamená termín plnění Předmětu smlouvy dohodnutý Smluvními 
stranami a uvedený v Příloze č. 2 Smlouvy. 

Daňový 
doklad 
(Faktura) 

 znamená doklad obsahující všechny náležitosti požadované zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

Místo plnění  znamená místo/a uvedená v článku VII. této Smlouvy 
Nehmotný 
statek 

 znamená zejména, nikoliv však výlučně patent, poloprovoz, ověřená 
technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, 
prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, léčebný postup, 
památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, 
software, výzkumná zpráva či souhrnná výzkumná zpráva apod. 

Nepodstatné 
vady a 
nedodělky 

 znamenají takové vady a nedodělky, které nebrání užití Předmětu 
smlouvy k účelu sjednanému touto Smlouvou 

Občanský 
zákoník 

 znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Odměna  znamená úhradu, kterou se zavazuje Podnik uhradit Výzkumné 
organizaci za provedení Předmětu smlouvy dle čl. VI. Smlouvy a 
uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy 

Předávací 
protokol 

 znamená písemný protokol dle odst. 8.3. Smlouvy podepsanými 
oběma Smluvními stranami 
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Předmět 
smlouvy 

 Znamená dílo podrobně vymezené v článku I. této Smlouvy  

Smlouva  znamená tuto smlouvu včetně příloh ve znění všech jejich změn 
a dodatků 

Smluvní 
strana/y 

 znamená jednotlivě Podnik a Výzkumnou organizaci nebo společně 
Podnik a Výzkumnou organizaci 

 
 

Článek II. 
Preambule 

 
2.1. Cílem/účelem této Smlouvy je spolupráce smluvních stran na výzkumu/vývoji v oblasti … 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek Výzkumné organizace provést na základě požadavků 
Podniku výzkum či výzkumné služby spočívající ve výzkumu v oblasti … (dále také jen 
„Výzkum“ či „Předmět smlouvy“). Výsledky Výzkumu budou:  
- 
- 
- 
- 
 

3.2. Technická specifikace Výzkumu je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.  
 

3.3. Podnik se zavazuje řádně a včas v souladu s Časovým harmonogramem výsledek Výzkumu 
nebo jeho část převzít od Výzkumné organizace, užívat jej sjednaným způsobem a zaplatit 
Výzkumné organizaci v této Smlouvě sjednanou Odměnu. 
 

Článek IV. 
Termín plnění 

 
4.1. Výzkumná organizace se zavazuje Výzkum provádět v souladu s Časovým harmonogramem, 

který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, tj. s ukončením prací dle tohoto harmonogramu do ____.  
 

Článek V. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

 
5.1. Výzkumná organizace se zavazuje provádět Výzkum řádně a včas. 

 
5.2. Výzkumná organizace se zavazuje Výzkum provádět v souladu s podmínkami stanovenými 

Podnikem v termínech uvedených v Časovém harmonogramu. Výzkumná organizace je 
oprávněna Výzkum provést ještě před sjednanou dobou. 
 

5.3. Výzkumná organizace se zavazuje při provádění Výzkumu postupovat samostatně, avšak je 
povinna v pravidelných intervalech průběh Výzkumu konzultovat s příslušnými pracovníky 
Podniku v termínech blíže dohodnutých Smluvními stranami. 
 

5.4. Výzkumná organizace je oprávněna požadovat po Podniku součinnost nezbytnou 
k provádění Výzkumu. Požadavky na součinnost Smluvních stran jsou uvedeny v čl. XIII této 
Smlouvy. 
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Článek VI. 
Odměna 

 
6.1. Odměna Výzkumné organizace obsahuje všechny nákladové složky Výzkumné organizace 

nezbytné k řádné realizaci Výzkumu a přiměřený zisk Výzkumné organizace. Celková 
Odměna Výzkumné organizace je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.  

 
6.2. V případě předání dílčích výstupů v průběhu řešení zpracuje výzkumná organizace dílčí 

fakturu a podnik se zavazuje ji uhradit. Po obdržení dílčí platby vystaví Výzkumná 
organizace Podniku daňový doklad na tuto platbu a doručí jej Podniku do 21 dnů od obdržení 
dílčí platby. Tento doklad bude Výzkumnou organizací zohledněn při vystavení konečné 
faktury. 
 

6.3. Podnik se zavazuje uhradit Výzkumné organizaci na základě Daňového dokladu (Faktury) 
vystaveného Výzkumnou organizací po podpisu Předávacího protokolu podepsaného oběma 
Smluvními stranami Odměnu vyplývající z Přílohy č. 2 Smlouvy. 
 

6.4. Smluvní strany si sjednaly splatnost Daňových dokladů (Faktur), popř. dílčí faktury dle 
odst. 6.2. Smlouvy na 21 dní ode dne jejich vystavení Výzkumnou organizací. 
 

6.5. Nebude-li Daňový doklad (Faktura) obsahovat platnými právními předpisy stanovené 
náležitosti, je Podnik oprávněn ji vrátit ve lhůtě 5 dní od jejího obdržení zpět Výzkumné 
organizaci. V takovém případě se běh lhůty splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opraveného Daňového dokladu (Faktury). 
 

6.6. Případné vícepráce objednané Podnikem nad rámec této Smlouvy formou písemné 
objednávky budou Podnikem uhrazeny Výzkumné organizaci na základě dohody a za 
odměnu sjednanou písemnou dohodou Smluvních stran. Na případné vícepráce se vztahují 
ustanovení této Smlouvy přiměřeně. 

 
Článek VII. 

Místo plnění 
 

7.1. Místem plnění Předmětu smlouvy je VŠTE v Českých Budějovicích.  

Článek VIII. 
Předání a převzetí výsledku Výzkumu 

 
8.1. Výzkumná organizace je povinna písemně oznámit Podniku nejpozději 3 pracovní dny 

předem, kdy bude Výsledek výzkumu připraven k předání a převzetí Podnikem. Podnik je 
povinen v termínu předem oznámeném Výzkumnou organizací, poskytnout Výzkumné 
organizaci nezbytnou součinnost k předání a převzetí Výsledku výzkumu. 

 
8.2. Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou veškerou druhou Smluvní stranou spravedlivě 

požadovanou součinnost k tomu, aby Výsledek výzkumu mohl být řádně a včas předán a 
převzat. 
 

8.3. O předání a převzetí Výsledku výzkumu se pořizuje písemný Předávací protokol podepsaný 
k tomu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Předávací protokol je oprávněn za 
Výzkumnou organizaci podepsat _______________________________________  
a za Podnik _________________________________________________.  

 
8.4. Výsledek výzkumu je způsobilý k předání a převzetí Smluvními stranami, jestliže neobsahuje 

žádné Vady a Nedodělky, s výjimkou Nepodstatných vad a nedodělků. 
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8.5. Smluvní strany se dohodly, že Podnik je povinen Výsledek výzkumu převzít i 
s Nepodstatnými vadami a nedodělky. V takovém případě bude součástí Předávacího 
protokolu i zápis o způsobu a termínu řešení těchto Nepodstatných vad a nedodělků, který 
bude podepsán oběma Smluvními stranami (dále jen „Zápis o způsobu řešení vad a 
nedodělků“). V případě, že se Smluvní strany v Zápise o způsobu řešení vad a nedodělků 
nedohodnou na závazném termínu jejich odstranění, má se za to, že byla sjednána lhůta 10 
kalendářních dnů, ode dne podpisu Zápisu o způsobu řešení vad a nedodělků oběma 
Smluvními stranami.  
 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a sankce 

 
9.1. Smluvní strany si sjednaly placení smluvních pokut Výzkumnou organizací v případě, že 

Výzkumná organizace naplnila příslušné podmínky stanovené touto Smlouvou a stala se tak 
Smluvní stranou na dlužné (povinné) straně, resp. Smluvní stranou porušující některou 
smluvní povinnost sankcionovanou smluvní pokutou. Jedná se o následující smluvní pokuty: 
Smluvní pokuta za zpoždění při provádění jednotlivých výsledků Výzkumu stanovených 
v příloze č. 2 Smlouvy, a to za nedodržení termínů dokončení Výzkumu dle Časového 
harmonogramu v délce nejméně 15 dní ve výši 0,1 % z částky odměny za jednotlivé výsledky 
Výzkumu uvedené v příloze č. 2 Smlouvy za každý den prodlení. A smluvní pokuta za 
zpoždění při odstraňování vad, a to za prodlení Výzkumné organizace s odstraněním vad 
v délce nejméně 15 dní ve výši 0,1 % z částky odměny za jednotlivé výsledky Výzkumu 
uvedené v příloze č. 3 Smlouvy za každý den prodlení. 

 
9.2. Veškeré smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Uplatnění smluvních 
podmínek dle této Smlouvy nemá vliv na náhradu škody. 
 

 
Článek X. 

Úprava vlastnických a užívacích práv k Výsledku výzkumu 
 
10.1. Smluvní strany prohlašují, že pokud v důsledku provádění Výzkumu na základě této Smlouvy 

dojde k vytvoření Nehmotného statku, Výzkumná organizace se stává jeho spoluvlastníkem 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti … % a Podnik se stává jeho spoluvlastníkem se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti … % (průmyslových vzorů, patentů a prototypu). 
Smluvní strany se v takovém případě stávají spoluvlastníky majetkových práv plynoucích 
z vytvořeného Nehmotného statku. U 2 tematicky zaměřených vědeckých článků se 
Výzkumná organizace stává jejich výhradním vlastníkem.  

 
10.2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost při přípravě a průběhu 

příslušných řízení za účelem dosažení ochrany práv vyplývajících z Nehmotného statku. 
Náklady spojené s vedením příslušných řízení nese Výzkumná organizace.  

 
10.3. Podnik výhradně disponuje výkonem práv plynoucích z vytvořených Nehmotných statků 

(průmyslových vzorů, patentů a prototypu).   
 
10.4. Postoupí-li Smluvní strana výkon majetkových práv k vytvořenému Nehmotnému statku 

třetím osobám, je povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy přešly na nového spoluvlastníka majetkových práv 
k Nehmotnému statku. 
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Článek XI. 

Závazek mlčenlivosti 

11.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se 

dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a chránit důvěrnost informací druhé smluvní strany 

před jejich neoprávněným užitím třetími osobami a zachovávat obchodní tajemství.  

 
Článek XII. 

Ukončení Smlouvy 
 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost této Smlouvy může být ukončena 

písemnou dohodou Smluvních stran. 
 

 
Článek XIII. 

Součinnost smluvních stran 
 
13.1. Podnik se zavazuje poskytnout Výzkumné organizaci nezbytnou součinnost k realizaci 

Výzkumu zejména, nikoliv však výlučně.  
 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným 

nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, bude takové ustanovení považováno za 
vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy 
takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož 
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako 
celkem. 

 
14.2. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů zásadně smírnou 

cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý z 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor řešen v rámci 
pravomoci věcně a místně příslušných obecných soudů České republiky.  

 
14.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 
14.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, kdy dvě pare obdrží Výzkumná 

organizace a jeden stejnopis Podnik. 
 

14.5. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem. 
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14.6. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou dodatků podepsaných 
Smluvními stranami. 

 
14.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 

pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.  
 
 
Přílohy: 
1. Technická specifikace Výzkumu 
2. Časový harmonogram 
3. Odměna 

 
 
 
Výzkumná organizace:     Podnik: 
 
České Budějovice, dne____________   České Budějovice, dne___________ 
 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA                        
                           rektor        jednatel 
 
 


