Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
1) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
štatutárny zástupca:
RNDr. Michal Dubovický, CSc., riaditeľ
sídlo:
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO:
00598453
č. účtu:
7000008821/8180 Štátna pokladnica
IČ DPH:
SK2020899056
(ďalej len „ÚEFT SAV“)
a
2) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
štatutárny zástupca:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
sídlo:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO:
00151882
IČ DPH:
SK2020798395
číslo účtu:
7000064743/8180, Štátna pokladnica
(ďalej len „CVTI SR“)
PREAMBULA
Na základe rokovaní s Technologickým inštitútom Slovenskej akadémie vied, v rámci
ktorého pôsobí Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného
vlastníctva SAV, ktorá zabezpečuje nakladanie s duševným vlastníctvom organizácií
SAV, komercializáciu predmetov duševného vlastníctva organizácií SAV, a teda
transfer technológií , CVTI SR vstúpi do procesu zabezpečenia priemyselno-právnej
ochrany vynálezov vytvorených v ÚEFT SAV..
ÚEFT SAV po využití práva podľa ustanovenia § 11, ods.3 zák. č. 435/2001 Z. z. patentového zákona v znení neskorších predpisov, získal právo na riešenie prislúchajúce
k vynálezu
, ktorého pôvodcami
sú Ing. Milan Štefek, PhD., Ing. Lucia Kováčiková, PhD., Mgr. Ivana Miláčiková, Ing.
Miroslav Veverka, CSc., Ing. Emil Švajdlenka, Dr. Eva Veverková , nahláseného dňa
18.01.2012 (ďalej len „Vynález“).
CVTI SR implementuje národný projekt „Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorého cieľom je okrem iného poskytovať podporu v procesoch transferu technológií, vrátane zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva. V rámci aktivít projektu CVTI SR bezodplatne poskytne ... služby súvisiace
s poskytovaním prístupu k špecializovaným databázam, rešerš literatúry a rešerš na stav
techniky pre účely posúdenia novosti riešenia. Z účelovo pridelených prostriedkov na
podporu transferu technológií zabezpečí CVTI SR financovanie prihlasovacích
a súvisiacich poplatkov patentovej prihlášky, konzultačné služby a odborné výkony súvisiace s patentovou ochranou a s komercializáciou, ako sú náklady na patentových zástupcov, licenčných poradcov, príprava zmlúv a podobne.

Za účelom zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva ... s cieľom jeho komerčného
zhodnotenia, uzatvárajú zmluvné strany túto
ZMLUVU O SPOLUPRÁCI:
I.
Záväzky ...
1/ ÚEFT SAV sa zaväzuje v patentovej prihláške podanej v súlade s článkom II. ods. 2
tejto zmluvy uviesť ako spolumajiteľa patentu CVTI SR so spolumajiteľským podielom vo výške 10%.
II.
Záväzky CVTI SR
1/ CVTI SR sa zaväzuje v rámci plnenia svojich úloh poskytnúť ÚEFT SAV prístup
k databázam a rešerš potrebnej literatúry pre posúdenie novosti riešenia.
2/ CVTI SR sa zaväzuje na vlastné náklady financovať prihlasovacie a súvisiace poplatky patentovej prihlášky, konzultačné služby a odborné výkony súvisiace s patentovou ochranou a s komercializáciou Vynálezu, ako sú náklady na patentových zástupcov, licenčných poradcov, prípravu licenčných zmlúv v potrebnom rozsahu
a náklady na prípravu marketingového plánu a iné marketingové služby, a to do
výšky najviac 4000,- €. Celková reálne poskytnutá suma bude v presnej výške uvedená v písomnom dodatku k tejto zmluve.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1/ ÚEFT SAV má výlučné právo využívať Vynález a vstupovať v celom rozsahu práv
a povinností do právnych vzťahov udeľovania licencie tretím stranám za odplatu a
využívania Vynálezu, ktorý je predmetom patentu, k čomu mu CVTI SR touto
zmluvou udeľuje časovo neobmedzené splnomocnenie.
2/ CVTI SR sa zdrží akéhokoľvek používania Vynálezu, vrátane poskytovania licencie
na jeho používanie tretím stranám a prevodu svojho spolumajiteľského podielu na
tretiu stranu s výnimkou podľa ustanovenia článku III. bodu 5.
3/ ÚEFT SAV bude bezodkladne predkladať CVTI SR rovnopis každej uzavretej licenčnej zmluvy.
4/ ÚEFT SAV z každej uzavretej licenčnej zmluvy po prijatí každej odplaty za licenciu vyplatí CVTI SR podiel vo výške 10% z prijatej odplaty prevodom na účet, ktorý CVTI SR za týmto účelom zriadi, o čom bude ÚEFT SAV písomne informovať.
Suma takto vyplatených podielov z prijatej odplaty za licencie nepresiahne sumu finančných prostriedkov uhradených zo strany CVTI SR podľa článku II. ods. 2.

5/ Zmluvné strany sa dohodli, že po vyplatení odplaty podľa čl. III, ods. 4, druhá veta,
CVTI SR písomnou zmluvou o prevode správy majetku štátu prevedie na ÚEFT
SAV svoj spolumajiteľský podiel k patentu bezodplatne.
6/ Ak v čase zriadenia Národného centra transferu technológií, resp. obdobnej verejnej
inštitúcie zameranej na podporu transferu technológií, nedošlo k zrušeniu spolumajiteľstva CVTI SR podľa čl. III ods. 5 alebo čl. III ods. 9, CVTI SR do 1 mesiaca po
zriadení tejto inštitúcie bezodplatne prevedie svoj spolumajiteľský podiel definovaný v čl. I, ods. 1 na túto inštitúciu.
7/ CVTI SR sa zaväzuje prijatú odplatu podľa čl. III, ods. 4 viesť na osobitnom účte
a prijaté prostriedky použije výlučne na účel financovania prihlasovacích
a súvisiacich poplatkov patentovej prihlášky, konzultačné služby a odborné výkony
súvisiace s patentovou ochranou, ako sú náklady na patentových zástupcov, licenčných poradcov, prípravu licenčných zmlúv, prípravu marketingových plánov a iné
marketingové služby pre iné subjekty financované z verejných zdrojov a po zriadení
Národného centra transferu technológií, resp. obdobnej verejnej inštitúcie prevedie
prostriedky vedené na tomto osobitnom účte na túto inštitúciu.
8/ CVTI SR je povinné zabezpečiť utajovanie poskytnutých údajov a zachovávanie
mlčanlivosti pred tretími osobami, a to aj po zániku tejto zmluvy, až do doby, kým
sa poskytnuté údaje a informácie nestanú všeobecne známymi.
9/ Spolumajiteľstvo zmluvných strán k patentu je možné kedykoľvek zrušiť písomnou
dohodou oboch zmluvných strán. Zrušením spolumajiteľstva patentu vzniká CVTI
SR nárok na vyplatenie sumy podľa čl. III ods. 4 druhej vety zníženú o už vyplatenú
sumu podľa čl. III ods. 4 prvej vety, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
IV. Záverečné ustanovenia
1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády SR.
2/ Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3/ Zmeny jednotlivých ustanovení zmluvy môžu byť dohodnuté len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5/ Zmluva zaniká zrušením spolumajiteľstva CVTI SR v súlade s čl. III ods. 5. alebo
s čl. III ods. 9.
6/ Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve (2) vyhotovenia.
V Bratislave dňa .................

____________________________
RNDr. Michal Dubovický, CSc., riaditeľ

V Bratislave dňa ...............

____________________________
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
CVTI SR

