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1. CESNET, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172
DIČ: CZ63839172
Zastoupená Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem, na základě pověření představenstva 

dále jen „CESNET“ 

a

2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

dále jen „VŠB-TUO“

Člen:

IT4Innovations národní superpočítačové centrum 
Studentská 6231/1B,708 00 Ostrava-Poruba

a

3. Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
zastoupená prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., 
ředitelem ÚVT, na základě pověření rektora 
dále jen „MU“

Člen:

CERIT-SC, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
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účastníci této smlouvy společně též „Smluvní strany“
uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

KONSORCIÁLNÍ SMLOUVU O E-INFRASTRUKTUŘE ČESKÉ REPUBLIKY
e-INFRA CZ

Článek 1
Předmět a účel smlouvy, definice pojmů

1.1 Účelem této smlouvy je vytvoření základního rámce partnerství a vzájemné spolupráce 
Smluvních stran za účelem zřízení, společného vystupování, provozování, rozvoje a 
poskytování uceleného portfolia služeb národní velké výzkumné e-infrastruktury 
„e-INFRA CZ“ (dále jen „e-INFRA CZ“). 
e-INFRA CZ tvoří původní e-infrastruktury „E-infrastruktura CESNET“, „IT4Innovations 
národní superpočítačové centrum“ a „CERIT Scientific Cloud“ provozované smluvními 
stranami a definované v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (dále jen „Cestovní mapa“), schválené 
usnesením vlády č. 381 dne 25. května 2015, pro oblast informačních a komunikačních 
technologií.  e-INFRA CZ má za cíl pokrýt všechny aspekty komplexních e-infrastruktur na 
špičkové mezinárodní úrovni a současně reprezentovat zájmy České republiky v oblasti 
e-infrastruktur.

Smluvní strany touto smlouvou deklarují vůli společně provozovat a spolupracovat na dalším 
rozvoji e-INFRA CZ a zajistit její integraci do všech relevantních mezinárodních konsorcií a 
dalších forem mezinárodní spolupráce. 

Smluvní strany dále touto smlouvou deklarují svou vůli spolupracovat při získávání finančních 
prostředků pro zajištění provozu a rozvoje e-INFRA CZ, a to jak s využitím národních, tak i 
zahraničních veřejných i neveřejných zdrojů.

Smluvní strany se zavazují, že se s vynaložením náležité odborné péče budou podílet na 
realizaci společných úkolů a dosažení cílů stanovených touto Smlouvou a vyplývajících 
z přijatých rozhodnutí Řídicí rady konsorcia a ze Společných projektů. 

Smluvní strany přináší do konsorcia rozsáhlé znalosti a zkušenosti z provozování velkých 
národních i mezinárodních e-infrastruktur a předpokládají, že si i v rámci e-INFRA CZ 
zachovají odpovídající svébytnost současných velkých e-infrastruktur, jejichž specifické rysy 
budou i nadále v rámci e-INFRA CZ rozvíjet.

1.1 Definice pojmů používaných v této smlouvě:

1.1.1 Smluvními stranami jsou CESNET, VŠB-TUO a MU, tedy právnické osoby, které 
jsou nositeli práv a povinností z této smlouvy a osobami, které jsou oprávněny uzavřít 
tuto smlouvu a právně jednat.

1.1.2 Členem konsorcia (dále jen „Člen“) je pracoviště nebo část Smluvní strany, které 
zajišťuje provozování a rozvoj příslušné e-infrastruktury (podle Cestovní mapy) – části 
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e-INFRA  CZ. V případě CESNETu je Členem CESNET (tedy CESNET je jak Smluvní 
stranou, tak Členem), v případě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je 
Členem vysokoškolský ústav IT4Innovations národní superpočítačové centrum, jako 
součást VŠB-TUO (dále jen „IT4I“), v případě Masarykovy univerzity je Členem 
CERIT-SC, jako pracoviště Ústavu výpočetní techniky, vysokoškolského ústavu MU. 

1.1.3 Zaměstnancem Smluvní strany se rozumí zaměstnanec konající práci pro Smluvní 
stranu na základě pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, dále též osoby konající v souvislosti s konsorciem jakoukoli činnost pro 
některou ze Smluvních stran na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, 
studenti Smluvní strany nebo jakékoli osoby jednající v souvislosti s konsorciem 
z pověření Smluvní strany.

1.1.4 (Připravovanými) Společnými projekty se rozumí takové projekty, kterých se účastní 
nebo budou účastnit Smluvní strany nebo některé z nich, a vykonávají z nich 
vyplývající povinnosti. Připravovanými Společnými projekty se pak rozumí takové 
Společné projekty, které se nachází ve stadiu přípravy (podání žádosti).

1.1.1 Důvěrnými informacemi jsou veškeré skutečnosti a informace týkající se spolupráce 
Smluvních stran, nebo skutečnosti a informace, zejména obchodní a technické povahy a 
know-how, pokud podléhají ochraně před zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě na 
základě (i) právního předpisu, (ii) výslovného prohlášení Smluvní strany poskytující 
tyto informace nebo (iii) rozhodnutí vydaného Řídicí radou konsorcia. 

Článek 2
Představení Členů a jejich přínos a rozdělení úkolů v rámci e-INFRA CZ

Míra spolupráce mezi stranami

2.1 CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky založené za účelem 
provozování a rozvíjení národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání. Poskytuje 
páteřní vícevrstvou síťovou infrastrukturu, koordinuje a poskytuje významné kapacity do 
výpočetní distribuované infrastruktury MetaCentrum a velkokapacitní datová úložiště.

2.2 IT4I je národní superpočítačové centrum, jehož základním cílem je podporovat a šířit High 
Performance Computing a High Performance Data Analysis na národní úrovni a poskytuje 
vysoce výkonné výpočetní systémy, mezi něž patří i nejvýkonnější veřejně dostupný superpočítač 
v ČR.

2.3 CERIT-SC je národní e-infrastrukturní centrum poskytující významné výpočetní a úložné 
kapacity do distribuované infrastruktury MetaCentrum se zaměřením na nabídku flexibilních a 
elastických služeb v oblasti gridových a cloudových systémů, uspokojujících nestandardní 
požadavky výzkumných skupin. 

2.4 Podrobný popis a zaměření jednotlivých Členů je součástí Cestovní mapy ČR velkých 
infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace platné v roce 20181.

2.5 Míra spolupráce mezi Členy na základě této smlouvy vychází především, nikoli však pouze, 
z následujícího:
2.5.1 společné zajištění služeb  e-INFRA CZ pro výzkumnou komunitu České republiky a 

jejich další rozvoj;
2.5.2 zajištění účasti České republiky v mezinárodních infrastrukturách, iniciativách a jiných 

organizacích v oblasti působnosti konsorcia; Členové konstatují, že k datu vzniku 
konsorcia reprezentují Českou republiku v následujících evropských i globálních 
infrastrukturách:

                                                     

1 http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
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 Evropská komunikační infrastruktura GÉANT, zajištěno prostřednictvím 
CESNET;

 Evropská gridová infrastruktura EGI, zajištěno prostřednictvím CESNET;
 Evropské HPC – e-infrastruktura PRACE (Partnership for Advanced Computing in 

Europe), zajištěno prostřednictvím IT4I;
 Globální experimentální infrastruktura GLIF (Global Lambda Integrated Facility), 

zajištěno prostřednictvím CESNET.

Zakládané konsorcium je rovněž prostřednictvím účasti Členů zapojeno do dalších 
evropských iniciativ, např.:

 EOSC (European Open Science Cloud), zapojen CESNET a CERIT-SC;
 EuroHPC (European High-Perfomance Computing), zapojeno IT4I;
 Evropská síť výzkumných center HiPEAC (European Network on High 

Performance and Embedded Architecture and Compilation), zapojeno IT4I;
 technologická platforma ETP4HPC (European Technology Platform for High 

Performance Computing), zapojeno IT4I.
2.5.3 prospěšnost vzájemné spolupráce na řešení Společných projektů a jiných úkolů, a to jak 

po stránce odborné, tak administrativní a finanční; 
2.5.4 budoucí rozhodnutí na identifikaci, definování a řešení nových Společných projektů a 

jiných společných úkolů; 
2.5.5 společné zajištění činností v oblasti správy věcné a technické stránky e-INFRA CZ, 

jejího managementu a PR;
2.5.6 koordinované vystupování Členů navenek při jednáních uskutečňovaných jednotlivými 

Členy konsorcia při uplatňování a realizaci výstupů;
2.5.7 synchronizace jednání v oblasti spolupráce se třetími osobami;
2.5.8 synchronizace případné vědecko-výzkumné činnosti realizované e-INFRA CZ a 

vzájemné doplňování znalostí, zkušeností, personálního zázemí, know-how, duševního 
vlastnictví; 

2.5.9 realizace dalších společných výzkumných projektů.

Článek 3
Struktura orgánů a řízení konsorcia

3.1 K naplnění účelu této smlouvy uvedeného v  čl. 1 se smluvní strany sdružují do konsorcia. 
Nedochází tím však ke vzniku nového subjektu ve smyslu právním, tj. nevzniká nová právnická 
osoba ani společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku. Není-li dále stanoveno 
jinak, každá ze Smluvních stran je oprávněna v rámci konsorcia právně jednat v záležitostech, 
jež se týkají jednající Smluvní strany, jejích Zaměstnanců nebo věcí, k nimž svědčí jednající 
Smluvní straně jakékoliv právo, to vše však v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými 
právními předpisy. Nicméně s ohledem na složitost, náročnost a vysokou odpovědnost vážící se 
ke spolupráci dle této Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na zřízení těchto společných orgánů 
konsorcia:

- Řídicí rada konsorcia – jakožto vrcholný orgán konsorcia;
- Scientific Advisory Board – jakožto poradní orgán Řídicí rady konsorcia.

3.1.1 Řídicí rada konsorcia (dále jen Rada) je vrcholným kolektivním orgánem konsorcia. 
Do pravomoci Rady patří strategické a výkonné řízení konsorcia a rozhodování o všech 
otázkách s tím souvisejících. Rada je tvořena 3 členy, členové jsou vždy zároveň 
ředitelé Členů konsorcia. V případě CESNETu může být členem Rady i jiná osoba 
jmenovaná CESNETem. Člen Rady je odpovědný za plnění povinností za svou Smluvní 
stranu z této smlouvy vyplývajících. Každý člen Rady má svého určeného trvalého 
zástupce, který má právo účastnit se jednání Rady. Rada rozhoduje jednomyslně, 
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přičemž je usnášeníschopná, pouze jsou-li přítomni všichni členové. Rada se schází 
nejméně třikrát ročně.
Jednání Rady řídí její předseda, kterým je zástupce hostitelské organizace 
e-INFRA CZ uvedený v Cestovní mapě.

3.1.2 Scientific Advisory Board (SAB) je expertní poradní orgán Rady, který je složený 
z externích odborníků, působících mimo Smluvní strany na mezinárodní úrovni. 
Členové SAB jsou vybíráni tak, aby jejich odbornost vyváženě pokryla všechny aspekty 
působení e-infrastruktury e-INFRA CZ. SAB se zřizuje za účelem hodnocení provozní, 
výzkumné a obdobné činnosti konsorcia a vyjadřuje se v oblasti plánování strategického 
rozvoje e-INFRA CZ.

Článek 4
Rámcové nastavení rolí u Společných projektů

4.1 Smluvní strany předpokládají financování provozu a rozvoje e-INFRA CZ převážně formou 
řešení Společných projektů, a to jak národních, tak mezinárodních.

4.2 Pro účely přípravy velkých národních Společných projektů financovaných z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální 
vývoj a inovace, konkrétně z aktivity účelových výdajů Projekty velkých infrastruktur pro 
VaVaI (kód LM) se Smluvní strany dohodly, že uchazečem o finanční podporu v rámci těchto 
Připravovaných společných projektů bude CESNET a ostatní Smluvní strany budou partnery 
těchto projektů. V případě jiných Společných projektů budou role určeny dohodou Členů. Toto 
ustanovení nijak nebrání kterémukoliv Členovi žádat o finanční podporu v rámci jiných projektů 
samostatně, spolu s jiným Členem či se třetí osobou, avšak takovéto projekty nesmí nijak 
omezit chod e-INFRA CZ a narušit povinnosti a závazky jednotlivých Smluvních stran z této 
smlouvy nebo z jednotlivých partnerských smluv vyplývající, ani konkurovat 
projektu/projektům podaným dle věty první tohoto odstavce. 

4.3 Příjemce finanční podpory bude odpovědný za plnění povinností, které pro něj budou ze 
Společného projektu vyplývat (bude tedy zajišťovat administraci a finanční toky Společného 
projektu a zajišťovat koordinaci činností Smluvních stran tak, aby byly plněny cíle Společného 
projektu), přičemž partneři projektu se zavazují plnit povinnosti, které ze Společného projektu 
pro ně budou jakožto pro další účastníky tohoto Společného projektu vyplývat.

4.4 Smluvní strany pro podrobnou specifikaci práv a povinností vyplývajících ze Společného 
projektu uzavřou ke každému takovému Společnému projektu samostatnou smlouvu, která 
příslušná práva a povinnosti přesně specifikuje. Smlouva uzavřená ke Společnému projektu 
bude mít v případě rozporu s touto smlouvou přednost. 

Článek 5
Práva a povinnosti Smluvních stran

5.1 Smluvní strany jsou při přípravě každého ze Společných projektů, při jeho realizaci, jakož i při 
zajišťování provozu a rozvoje e-INFRA CZ povinny dodržovat zejména, nikoli však pouze:
5.1.1 tuto smlouvu,
3.1.3 smlouvu či rozhodnutí o poskytnutí podpory,
3.1.4 pravidla stanovená v závazných předpisech poskytovatele podpory,   
3.1.5 partnerskou smlouvu konkrétního Společného projektu,
5.1.2 právní předpisy České republiky,
5.1.3 právní předpisy Evropské unie,
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5.1.4 další dokumenty, podmínky a jiné zdroje informací vztahující se ke konkrétnímu 
Společnému projektu,

to vše vždy v účinném znění. Smluvní strany se zavazují kontrolovat aktuální stav platné a 
účinné legislativy, to vše v souvislosti s realizací Společných projektů a provozováním a 
rozvojem e-INFRA CZ. 

5.2 Smluvní strany se zavazují nakládat s peněžními prostředky získanými z podpory poskytovatelů 
na řešení Společných projektů v souladu s právními předpisy správně, hospodárně, efektivně a 
účelně.

Článek 6
Odpovědnost Smluvních stran za porušení práv a povinností

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, 
pochybení při správě věcné a technické stránky e-INFRA CZ, porušení povinností vyplývajících 
z partnerských smluv na Společné projekty nebo z podmínek poskytovatelů může mít za 
důsledek povinnost hlavního příjemce k vrácení podpory jako celku či její části nebo/a 
neuhrazení přidělené podpory či její části v případě, že se bude jednat o Společný projekt; 
porušení výše uvedených povinností může mít rovněž za důsledek veřejnoprávní sankce ze 
strany poskytovatele podpory či jiných orgánů České republiky či Evropské unie a dále může 
vést ke vzniku dalších škod na straně Smluvních stran. Smluvní strany dále berou na vědomí, že 
primární finanční a právní odpovědnost za  Společný projekt nese vůči poskytovateli podpory 
vždy hlavní příjemce. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě porušení této smlouvy 
nebo partnerských smluv na Společné projekty jsou důsledky z toho vyplývající považovány za 
škodu nebo jinou finanční či nefinanční újmu, přičemž poškozená strana je oprávněna náhradu 
škody či kompenzaci takové újmy požadovat od té ze Smluvních stran, která škodu či 
příslušnou újmu porušením svých povinností způsobila. 

6.2 Škodou ve smyslu této smlouvy se rozumí škoda skutečně vzniklá. Škodou skutečně vzniklou se 
rozumí rovněž škoda vzniklá v důsledku povinnosti vrátit poskytnutou podporu či její části či 
v důsledku odepření poskytnutí podpory či její části poskytovatelem podpory v důsledku 
porušení povinnosti některou ze Smluvních stran včetně úroků, penále apod.

Článek 7
Věcná práva k movitým a nemovitým věcem

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že s provozováním e-INFRA CZ, včetně realizace 
Společných projektů, souvisí:
7.1.1 užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze Smluvních stran,
7.1.2 pořízení movitých a nemovitých věcí za účelem provozu e-INFRA CZ nebo realizace 

Společného projektu,
7.1.3 pořízení práv k předmětům duševního vlastnictví.

7.2 Užívání movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví některé ze Smluvních stran
Bude-li po dohodě Smluvních stran v souvislosti s provozováním e-INFRA CZ nebo 
realizací Společných projektů užívána movitá nebo nemovitá věc ve vlastnictví některé ze 
Smluvních stran, tato zůstává ve vlastnictví Smluvní strany, jež takovou věc vlastní. Na režimu 
vlastnického práva, jak uvedeno v tomto odstavci této smlouvy, se nic nemění ani v důsledku 
zhodnocení věci za doby trvání Společného projektu nebo během provozování e-INFRA CZ.  

7.3 Pořízení movitých a nemovitých věcí za účelem provozování e-INFRA CZ nebo realizace 
Společných projektů
Vlastnické právo ke všem movitým a nemovitých věcem pořízeným za doby trvání Společných 
projektů a v souvislosti se Společnými projekty nebo během a v souvislosti s provozováním 
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e-INFRA CZ zásadně svědčí té ze Smluvních stran, jež předmětnou věc v rámci Společného 
projektu nebo provozování e-INFRA CZ pořídila (tj. uplatnila náklady spojené s pořízením věci 
v rámci vyúčtování nebo, v případě neuplatnění nákladů na pořízení věci, právně jednala tak, že 
byla věc pořízena).

7.4 Pořízení práv k předmětům duševního vlastnictví za účelem provozování e-INFRA CZ 
nebo realizace Společných projektů
Právo ke všem předmětům duševního vlastnictví (licence) pořízeným za doby trvání Společných 
projektů a v souvislosti se Společnými projekty nebo během a v souvislosti s provozováním 
e-INFRA CZ zásadně svědčí té Smluvní straně, jež předmětné právo k předmětu duševního 
vlastnictví (licenci) v rámci Společného projektu nebo provozování e-INFRA CZ pořídila (tj. 
uplatnila náklady spojené s pořízením práv v rámci vyúčtování nebo, v případě neuplatnění 
nákladů na pořízení věci, právně jednala tak, že byla práva pořízena).

7.5 Práva a povinnosti Smluvních stran k nakládání s majetkem se v případě Společných projektů 
řídí vždy podmínkami poskytovatelů podpory. Obecně však Smluvní strana nesmí nakládat se 
svým majetkem tak, aby ohrozila plnění svých povinností stanovených touto smlouvou, 
především pak chod e-INFRA CZ. 

7.6 Smluvní strany se zavazují, že poskytnou nemovité věci a movité věci nezbytné pro 
provozování e-INFRA CZ a případných Společných projektů v době jejich trvání. 

Článek 8
Zajištění přístupu Smluvních stran k e-infrastruktuře některou ze Smluvních stran

Zajištění přístupu dalších subjektů k e-infrastruktuře

8.1 E-infrastrukturou ve smyslu tohoto článku této smlouvy se rozumí:
8.1.1 veškeré věci movité či nemovité užívané některou ze Smluvních stran či pořízené 

některou ze Smluvních stran za doby trvání konsorcia nebo Společných projektů a 
v souvislosti se Společnými projekty,

8.1.2 služby pro výzkum, vývoj a inovace, prováděné pro konsorcium a/nebo pro splnění 
Společných projektů,

8.1.3 systémy pořizování a uchování dat, provozované pro konsorcium a/nebo pro splnění 
Společných projektů. 

8.2 Smluvní strany mají na základě této smlouvy bezplatný přístup k e-infrastruktuře ostatních 
Smluvních stran, jak je specifikováno v článku 8.1 této smlouvy, avšak pouze v rozsahu 
nezbytně nutném pro dosažení cílů a účelu zajištění provozování e-INFRA CZ či Společných 
projektů, to vše za předpokladu, že nedojde k přerušení, ohrožení, omezení či jinému 
negativnímu působení na provoz Člena.

Článek 9
Práva k duševnímu vlastnictví vzniklému při realizaci práv a povinností dle této smlouvy a při 

realizaci Společných projektů 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že na veškerá práva duševního vlastnictví bude nahlíženo jako na 
předměty duševního vlastnictví vytvořené zaměstnancem při plnění pracovního úkolu, za 
použití zařízení zaměstnavatele a v pracovní době, přičemž tvorba práv duševního vlastnictví 
bezprostředně souvisí s druhem vykonávané práce pracovníků té které Smluvní strany. Smluvní 
strany dohodly, že veškerá majetková práva k duševnímu vlastnictví vzniklému při realizaci 
spolupráce dle této smlouvy nebo při realizaci Společného projektu nebo Společných projektů či 
v jeho/jejich přímé souvislosti náleží té ze Smluvních stran, jejíž zaměstnanec je původcem či 
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autorem předmětu chráněného právem duševního vlastnictví. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v konkrétním případě jinak, smluvní strany se zavazují uplatňovat práva k vynálezům vůči 
původcům, kteří vytvoření vynálezu oznámili. Dále se Smluvní strany zavazují zavázat veškeré 
spolupracovníky, kteří nejsou jejími zaměstnanci (včetně např. OSVČ či studentů) podílející se 
na realizaci Společných projektů tak, aby jejich práva k výsledkům byla identická nebo aby 
v maximální míře odrážela postavení zaměstnanců.

9.2 Práva k duševnímu vlastnictví se budou vždy řídit platnou právní úpravou, tj. majitelem práv 
k předmětu duševního vlastnictví, resp. vykonavatelem majetkových práv autorských se stává ta 
Smluvní strana, jejíž Zaměstnanec nebo Zaměstnanci jsou původcem/ci, resp. autorem/y 
příslušného předmětu práva duševního vlastnictví nebo ta Smluvní strana, která podala 
přihlášku ochranné známky. 

9.3 Je-li původce nebo autor Zaměstnancem více Smluvních stran a nelze tak jednoznačně 
postupovat podle článku 9.2 smlouvy, určí se práva k duševnímu vlastnictví následovně:
9.3.1 v případě vynálezů a zlepšovacích návrhů se Smluvní strany, jejichž je původce 

Zaměstnancem, stanou spolumajiteli,
9.3.2 v případě užitných vzorů se Smluvní strany, jejichž je původce Zaměstnancem, stanou 

spolumajiteli,
9.3.3 v případě ochranných známek se vlastníky ochranné známky stávají Smluvní strany, 

které podaly přihlášku k registraci ochranné známky,
9.3.4 v případě průmyslových vzorů Smluvní strany, jejichž je původce Zaměstnancem, 

vykonávají práva z průmyslových vzorů společně,
9.3.5 v případě autorských děl či předmětu práv souvisejících s právem autorským Smluvní 

strany, jejichž je autor Zaměstnancem, vykonávají majetková práva k autorskému dílu 
či předmětu práv souvisejícím s právem autorským společně.

9.4 Smluvní strany ve výše uvedených případech vždy dohodou určí své podíly v návaznosti na 
konkrétní činnost a zapojení jednotlivých Zaměstnanců jakož i k vkladům peněz a hmotného a 
nehmotného majetku využívaného pro vytvoření předmětného výsledku. Obdobně se bude 
postupovat i v případě, že původci či autory je více Zaměstnanců různých Smluvních stran. 
Pokud k takové dohodě Smluvních stran nedojde, má se za to, že se dotčené Smluvní strany na 
vytvoření předmětu duševního vlastnictví podílely rovným dílem. Smluvní strany se zavazují 
o vkladech finančních prostředků a hmotného a nehmotného majetku vest společnou evidenci 
(například formou jejich vymezení v dílčí smlouvě o spolupráci). Alternativně mohou Smluvní 
strany své podíly na sebe vzájemně převést za odpovídající tržní kompenzaci.

9.5 Veškeré náklady související se správním řízením o udělení ochrany práv duševního vlastnictví, 
jakož i se zpracováním přihlášky či návrhu na registraci a udržovací poplatky vůči Úřadu 
průmyslového vlastnictví či zahraniční či mezinárodní instituci podobného významu, nese ta ze 
Smluvních stran, jejíž podíl na vytvoření předmětu práva duševního vlastnictví je největší, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto výdaje jsou 
způsobilé či nikoli ve smyslu této smlouvy. V případě společného předmětu práva duševního 
vlastnictví pak tato smluvní strana náklady přerozdělí ostatním smluvním stranám, a to podle 
výše dohodnutých podílů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

9.6 Nedomluví-li se Smluvní strany jinak, v případě veškerých příjmů získaných z transferu a 
využití technologií, jakož i jiných příjmů z práv duševního vlastnictví za doby trvání této 
smlouvy, se budou mezi strany dělit dle jejich podílu na daném předmětu duševního vlastnictví. 
Nebude-li možné podíl stanovit, budou se dotčené Smluvní strany o tyto příjmy dělit rovným 
dílem.

Článek 10
Mlčenlivost

10.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a neposkytovat 
Důvěrné informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu sdělující Smluvní 
strany nebo Rady, ani je nepoužívat pro jiné účely, než pro úkoly převzaté v rámci této 
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smlouvy. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření 
Důvěrných informací získaných od ostatních Smluvních stran a zavazuje se chránit tajnost 
Důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své vlastní důvěrné 
informace (vč. obchodního tajemství). 

10.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:
a) jsou v okamžiku zpřístupnění prokazatelně publikované nebo jinak veřejně známé;
b) se po zpřístupnění stanou veřejně známými bez jakéhokoliv prokazatelného zavinění 

ostatních Smluvních stran;
c) má/mají druhá/druhé Smluvní strana/y k dispozici již před sdělením Důvěrných Informací, 

a to bez jakéhokoliv závazku mlčenlivosti;
d) Smluvní strana získala od třetí strany, která má informace k dispozici bez jakéhokoliv 

závazku mlčenlivosti;
e) je Smluvní strana povinna zpřístupnit na základě platného právního předpisu, rozhodnutí 

orgánu veřejné správy nebo poskytovatele podpory.
10.3 Smluvní strany se zavazují informovat všechny Zaměstnance a jakékoli ostatní osoby, které 

budou mít s jejich svolením přístup k Důvěrným informacím o v této smlouvě přijatých 
závazcích a rovněž je zavázat povinností mlčenlivosti o těchto Důvěrných informacích, a to na 
základě speciální smlouvy, přičemž tento závazek bude trvat rovněž po skončení smluvního 
vztahu mezi Zaměstnancem a Smluvní stranou.

10.4 O odtajnění Důvěrných informací a jejich transferu jako práv duševního vlastnictví a předávání 
při výuce a publikační činností bude rozhodnuto Radou. Rada při svém rozhodování o odtajnění 
Důvěrných informací je povinna zvážit především důsledky plynoucí z právních předpisů 
upravujících práva duševního vlastnictví, zejména podmínku novosti jako základní podmínku 
pro získání účinné ochrany práv průmyslového vlastnictví. Rada může interním předpisem 
stanovit odchylný postup pro odtajňování Důvěrných informací pro účely výuky a publikační 
činnosti.

Článek 11
Eskalace a řešení sporů

Pokud mezi Smluvními stranami vznikne spor ohledně výkladu či plnění jakéhokoliv ustanovení této 
smlouvy nebo tato smlouva předpokládá dohodu a té nelze dosáhnout, pokusí se spor urovnat Rada na 
svém nejbližším zasedání. Pokud Rada nedosáhne urovnání sporu, bude spor předložen statutárním 
orgánům Smluvních stran. Pokud se statutární orgány Smluvních stran nedohodnou do třiceti (30) 
kalendářních dnů od zahájení řešení sporu ze strany statutárních orgánů Smluvních stran, může 
kterákoliv strana spor předložit k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

Článek 12
Přechodná a závěrečná ustanovení, trvání a ukončení smlouvy, osobní údaje

12.1 Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
12.2 Dojde-li za trvání této smlouvy k podstatné změně právního postavení Smluvních stran nebo 

jiných podstatných okolností týkajících se fungování konsorcia, e-INFRA CZ a/nebo realizace 
Společných projektů, zahájí Smluvní strany v dobré víře vzájemné jednání za účelem změny 
této smlouvy formou dodatku, tak aby smlouva odpovídala novým podmínkám a aby 
v důsledku změny právního postavení či jiných okolností nedošlo k nespravedlivému 
zvýhodnění některé Smluvní strany (některých Smluvních stran) na úkor jiných. Přitom budou 
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Smluvní strany respektovat podmínky stanovené pro změnu Společného projektu poskytovatele 
podpory a dalšími závaznými předpisy a dokumenty.

12.3 Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná plynout od začátku měsíce následujícího po dni, kdy 
byla prokazatelně doručena písemná výpověď poslední Smluvní straně. Ukončení této smlouvy 
je rovněž možné na základě písemné dohody uzavřené všemi Smluvními stranami. Výpověď 
smlouvy nemá dopad na platnost a účinnost smlouvy pro zbývající Smluvní strany, pokud po 
výpovědi jednou Smluvní stranou zůstanou účastníky této smlouvy alespoň dvě Smluvní strany. 
Ukončení platnosti smlouvy nemá vliv na platnost uzavřených smluv ve Společných projektech.

12.4 V případě ukončení smlouvy dohodou Smluvních stran či v případě výpovědi smlouvy jednou 
ze Smluvních stran se Smluvní strany zavazují učinit veškerá nezbytná opatření pro zajištění 
řádného dokončení Společných projektů, a to především rozdělením práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a vyplývajících ze Společných projektů mezi Smluvní strany, které 
v konsorciu i nadále zůstávají. V případě ukončení smlouvy dohodou se Smluvní strany pokusí 
rozdělit si mezi sebe práva a povinnosti tak, aby i po ukončení této smlouvy mohly být každou 
Smluvní stranou jednotlivě zvlášť dokončeny závazky, které vyplývají ze Společných projektů. 
Pro oba případy se Smluvní strany zavazují i nadále (tedy po ukončení smlouvy i po 
odstoupení/výpovědi smlouvy) umožnit ostatním Smluvním stranám přístup k e-infrastruktuře 
poskytnuté ve prospěch konsorcia pro řádné dokončení Společných projektů ve smyslu čl. 8 
smlouvy. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí strategickou povahu této smlouvy a prohlašují, že učiní 
veškerá nezbytná opatření a provedou veškeré nezbytné kroky, které povedou k tomu, aby 
nedošlo k předčasnému ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. 

12.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro 
účely tohoto zákona se Smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
CESNET; dále Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

12.7 Změny a doplnění této smlouvy vyžadují písemnou formu. 
12.8 Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím 

dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit 
platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného 
ustanovení. Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní Smluvní 
strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu této 
smlouvy.

12.9 Veškeré změny týkající se údajů o kterékoli Smluvní straně, zejména údajů, uvedených v této 
smlouvě, musí být neprodleně oznámeny ostatním Smluvním stranám. Práva a povinnosti 
Smluvních stran z této smlouvy nejsou bez souhlasu ostatních Smluvních stran převoditelná na 
třetí osoby.

12.10 Smluvní strany prohlašují, že v rámci trvání konsorcia mezi nimi primárně nebude docházet 
k předávání osobních údajů. Pro případ, že k předávání osobních údajů docházet bude, a to 
například pro potřeby Společných projektů, bude se každá e-infrastruktura pro tyto účely 
považovat za samostatného správce. 

12.11 Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží 
každá ze Smluvních stran po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že smlouva je souhlasným, svobodným a 
vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem k ní připojily své podpisy.
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V ………………… dne ..............................

……………………………................
        Ing. Jan Gruntorád, CSc.

ředitel
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

V ………………… .dne ..............................

……………………………................
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

V ……….. …………dne ................................

……………………………
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel ÚVT 
                          Masarykova univerzita 




