
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
CW288159

1’zavřená dle ustanovení § 1746 s přiměřeným použitím §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen  „sm louva“), m ezi následujíc ím i sm luvním i stranam i:

Zentiva, k.s.
Se sídlem: Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37
Zastoupená: komplementářem Zentiva Group, a.s., který je zastoupen panem Dark

Blake, členem představenstva 
IČ: 49240030
DIČ: CZ49240030
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64046 
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

č.ú. 2008150109/2600

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Univerzita Karlova v  Praze, Přírodovědecká fakulta
Se sídlem: Albertov 6 , 128 43 Praha 2
Zastoupená: Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkanem
Součást veřejné vysoké školy zřízené zák. č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách, v  platném zněn 
Týká se pracoviště: Katedra analytické chemie 
IC: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 38533021/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně, včas, s odbornou péčí a dle 
požadavků a potřeb objednatele provádět charakterizaci účinných látek a léčivých  
přípravků dle specifikace uvedené v čl. I odst. 1 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele 
za řádně, včas a odborně provedená díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Provedení díla 
bude upraveno na podkladě jednotlivých dílčích objednávek, které budou zaslány 
objednatelem  zhotoviteli na základě této smlouvy, v  rozsahu a za podmínek dohodnutých 
v  této smlouvě.

II.
Způsob plnění

1 . Zhotovitel bude provádět sjednané dílo na základě odsouhlaseného písemného požadavku 
(objednávky) objednatele, zaslaného poštou, e-mailem nebo faxem s následujícím i 
náležitostm i:
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a) datum a číslo požadavku (objednávky), zadání a odvolávka na tuto smlouvu;
b) specifikace díla;
c) termín a místo předání a převzetí díla;
d) cena;
e) další specifické požadavky.

Zhotovitel potvrdí do 5 pracovních dnů přijetí dílčí objednávky. Pokud zhotovitel s dílčí 
objednávkou nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 3 pracovních dnů 
od obdržení objednávky a v této lhůtě navrhnout a objednateli zaslat změny, které požaduje 
za nutné k tomu, aby objednávku mohl přijmout. Dílčí objednávka potvrzená oběma 
smluvními stranami je závazná pro obě smluvní strany a představuje dílčí smlouvu k této 
smlouvě. Nebude-li v  takovéto dílčí smlouvě výslovně stanoveno jinak, řídí se taková dílčí 
smlouva ustanoveními této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně a včas, s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s vývojem poznatků, informacemi a platnými právními předpisy v  dané oblasti a v  souladu 
s požadavky, pokyny, potřebami a zájmy objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje oznámit 
objednateli všechny okolnosti, které zjistí pří provádění díla, jež mohou mít vliv na změnu 
jeho pokynů. Odchýlit se od pokynů objednatele může jen tehdy, je-li to v  zájmu objednatele 
a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na své náklady a nebezpečí. Při použití třetích osob k 
provádění díla, byť jeho dílčí činnosti, nese zhotovitel plnou odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám, přičemž o použití třetích osob, které musí být zavázány ve sjednaném rozsahu 
podle ujednání v této smlouvě, je povinen předem písemně informovat objednatele a vyžádat 
si od něj písemný souhlas k jejich použití.

4. Doba a harmonogram provedení díla bude závazně stanoven v příslušné dílčí objednávce.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v  sídle objednatele, a to po jeho řádném dokončení 
na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného. Součástí procesu 
předávání příslušného díla bude předvedení funkčnosti takového díla, resp. jeho výsledků, a 
jeho ověření z hlediska splnění stanoveného účelu.

6 . Akceptací provedeného díla, tj. podpisem akceptačního protokolu, vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat objednateli cenu za provedené dílo dle příslušné objednávky. Podpisem 
akceptačního protokolu objednatel stvrzuje, že provedené dílo je v  okamžiku akceptace 
úplné, bez závad a splňuje požadavky" objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškerou dokumentaci související s příslušným 
dílem, včetně veškerých podkladů, dokumentů, materiálů, komponentů a jiných převzatých 
nebo získaných věcí a veškerých jiných písemných materiálů v  listinné, elektronické či jiné 
podobě, které byly zhotoviteli objednatelem zapůjčeny, nebo jinak poskytnuty-. Dokumentace 
k jednotlivému dílu bude předána v  rozsahu obvyklém pro dané dílo.

III.
Cena a platební podmínky
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1 . Celková cena díla bude činit 500 000 (pětsettisíc) Kč s tím, že objem práce bude rozdělen a 
specifikován v dílčích objednávkách, v  objednávce bude rovněž uvedena cena za daný 
objem práce. Uvedená cena je cena bez DPH.

2. V  ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v  souvislosti s poskytováním plnění 
vzniknou.

3. Cenu za provedené dílo zaplatí objednatel zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury po 
řádném, včasném a odsouhlaseném poskytnutém plnění, tj. díla specifikovaného 
v objednávce. Faktura bude m ít náležitosti daňového dokladu. Jestliže nebude příslušná 
faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými platnými právním i předpisy pro 
daňový a účetní doklad, nebo pokud v  ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V  takovém případě se přerušuje původní doba její splatnosti a 
nová lhůta splatnosti počne běžet doručením řádně opravené či nově vystavené faktury 
objednateli.

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 dní od jejich řádného doručení objednateli. Faktury 
se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany. Povinnost zaplacení ceny je 
splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IV.
Prodlení a změny závazků

1. V  případě prodlení objednatele s úhradou příslušné faktury dle dílčí objednávky je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení.

2. V  případě nedodržení termínů provedení díla uvedených v  dílčí objednávce ze strany 
zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši odpovídající 0,05 % ceny příslušného plnění za každý i jen započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. Za prodlení není považováno, jestliže zhotovitel nebo objednatel prokáže takové působení 
vyšší moci, které nemohl předpokládat, sankce podle předchozích odstavců ani jiné zákonné 
sankce se neuplatní. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli 
povinné smluvní strany, pokud brání ve splnění jejích povinností, přičemž nelze spravedlivě 
požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to 
ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat či které lze požadovat. Povinná 
smluvní strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky bez zbytečného odkladu 
písemně neupozornila druhou smluvní stranu.

Y .
Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci případně vzniklých škod.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne v  souvislosti 
s poskytnutým plněním v důsledku toho, že objednatel postupoval podle výslovného 
doporučení nebo závěru obsaženého v  dokumentu, který vypracoval a předal zhotovitel
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objednateli, a to i prostřednictvím dopisu, faxu či e~mailové zprávy. Doporučení a závěry 
poskytnuté zhotovitelem ústně či telefonicky nejsou pro objednatele závazné.

3. Smluvní strany se mohou své odpovědnosti za škodu zprostit v případě, prokáží-li, že škoda 
byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost nebo bránící řádnému plnění dle této smlouvy či 
dílčích objednávek. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 
překonání okolností vylučujících odpovědnost.

5. Smluvní strany sjednávají omezení náhrady újmy do výše čtyřnásobku ceny dílčí 
objednávky díla s tím, že celková náhrada újmy nesmí přesáhnout výši celkové ceny díla 
uvedené V čl. III. odst. 1 smlouvy. Tím není omezena náhrada újm y způsobená úmyslně či 
z hrubé nedbalosti.

VI.
Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 
obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost 
platí bez ohledu na ukončení či zánik této smlouvy. Smluvní strany mají právo požadovat 
navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny 
zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných 
spolupracujících třetích osob, pokud jim takové informace byly poskytnuty či jinak 
zpřístupněny.

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze 
v  rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy, příp. jednotlivých dílčích objednávek.

3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace,
které nebyly některou ze smluvních stran označeny jako veřejné a které se týkají této sm louvy
a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, informace 
o cenách, obchodním tajemství, informace o činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, 
know-how smluvních stran), anebo informace, pro něž je stanoven zvláštní režim utajení 
(zejména obchodní tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále 
se považují za důvěrné takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze 
smluvních stran označeny.

4. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně známé ke dni podpisu této
smlouvy, informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením
povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této 
smlouvě nebo druhé smluvní straně, kterým nedošlo k protiprávnímu jednání, pokud je 
smluvní strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost řádně doložit, informace, 
jež byly předchozím písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny důvěrného 
charakteru, a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala v  důsledku 
porušení povinnosti jejich ochrany, ať již touto třetí osobou či kýmkoli jiným.
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smluv 111 sir.nn dohodly na tom, že duševní vlastnictví vzniklé při plnění dle této smlouvy 
|t. \ poulili >\ l m spoluvlastnictví objednatele i zhotovitele, s tím, že podíly obou 
sp< ilm l.i"i niku |-"U stejné. Bude-li vytvořené duševní vlastnictví předmětem odměny 
wivilc/cu n.i /.ikl.idě zákona č.527/1990 Sb. a vnitřních předpisů objednatele, vypořádají se 
(ibiediiaiel a /lm i.'vitel s vynálezci dle svých předpisů. Předmětem duševního vlastnictví se 
pro ličeh lem -mlouvy tozum í jakýkoli výsledek duševní činnosti, na jehož základě vznikne 
nelunotm M.itvk. který je objektivně zachytitelný, který má faktickou či potencionální 
vvrobiií. pm im dovou či vědeckou hodnotu. Jedná se zejména o vynálezy, technická řešení 
iirinéii.i u/mi'' ni vzorem, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, 
ocluunne /n.imk'. know-how a další výsledky duševní činnosti. V  dalším strany odkazují na 
nkmi ř. 51" I1! 1’! 1 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, 
7ák.m ť. 2i l_ 2 'li'i i Sb., o ochraně průmyslových vzoru, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č -TS 1()(I2 Sb.. n užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o 
\ \míhání pr.iv / průmyslového vdastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového 
Ua-inicn i, /.ikmi č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vymálezů, zákon č. 
4-11 2llHi Sl>., ť • >chranných známkách, vTe znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2002 
Sb.. o  p u d p u i v  '  '.’zkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonu ' z á k o n  o  podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a na další obecně 
závazné práv ní předpisy platné v České republice.

VII.
Oprávněné osoby

1. Opráuiěiie n-.nl v . jejichž jména jsou uvedena v  příloze č. 1 této smlouvy, budou zastupovat 
¡>mlu\ ní stran' \ c smluvních, technických a obchodních záležitostech souvisejících s plněním 
této sinlnm \ a ii.i\ azujících dílčích objednávek.

2. Oprávněné oso l iv  smluvních stran smějí pověřit další osoby k plnění záležitostí 
specifikován' cli \ příslušné dílčí objednávce. Druhá smluvní strana musí být o takovém 
kroku předem písemně informována s uvedením účinnosti této změny.

VIII.
Ostatní ujednání

Potřeb'1'' Sc zavazu)í vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
objedn/ť  ̂^  raĈ  P ^ n í  svých závazků vyplývajících z této smlouvy a navazujících dílčích 
¡j -  ̂  t:‘k’ aby nedocházelo k prodlení s poskytováním příslušného plnění, a ani 

ni sc /;lplacením peněžiých  závazku smluvmích stran.

Stnluvní stran- k
které is( ' / povinny informovat druhou smluvení stranu o veškerých skutečnostech,

mohou hý* významné pro řádné plnění této smlouvy a navazujících dílčích 

se -/a

®to smlouvy a navazujících dílčích objednávek součinnost.
i  ■■ - ■' Vyplývajících / x aZÛ ° Poskytnout zhotoviteh k umožnění řádného plnění jeho závazku

,  djn
pr()̂ ,^ erri Případě dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace m ezi smluveními 

./. . at ptostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků (osob), nebo
pců smluvních stran.
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5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v  písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v  záhlaví této smlouvy, není-li 
stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6 . Oznámení zasílaná doporučenou poštou se považují za doručená třetí den po jejich 
prokazatelném odeslání na adresu druhé ze smluvních stran uvedenou v  záhlaví této 
smlouvy, anebo na pozdější adresu oznámenou písemně druhé smluvní straně.

7. V  případě, že výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy a jednotlivých objednávek 
bude plnění, které podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), přechází na objednatele trvalé, časově 
neomezené právo užití a šíření takového díla nebo jeho části ve smyslu § 1 2  a násl. 
autorského zákona. Licence je udělena po dobu trván í autorských práv, bez omezení teritorií. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dle příslušných právních a interních předpisů zhotovitele 
vypořádá nároky autorů. Pokud by objednateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu 
právních vad díla, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit. Škodou se vždy 
rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení 
v těchto řízeních.

8 . Zhotovitel se při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy zavazuje jednat v  souladu s 
etickými zásadami podnikání a dodržovat veškeré tuzemské i zahraniční protikorupční 
právní předpisy, které zakazují korupci veřejných činitelů. Zhotovitel zejména nebude přímo 
ani nepřímo nabízet, slibovat nebo poskytovat peníze nebo jakoukoliv jinou výhodu 
veřejným činitelům v jejich prospěch či prospěch třetích osob s cílem ovlivnit jednání či 
rozhodnutí ohledně předmětu této smlouvy. Porušení ustanovení tohoto odstavce 
představuje podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo z tohoto 
důvodu od této smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem po doručení oznámení zhotoviteli 
a bez poskytnutí možnosti zhotovitele toto porušení napravit.

9. Zhotovitel nepostoupí, nepřevede ani jinak nebude disponovat s právy a povinnostmi 
vyplývajícím i z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IX. 
Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou v  délce trvání jednoho roku od data účinnosti 
smlouvy. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv 
smluvní strany uplatněnou i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začne 
běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. Dohoda i výpověď musí být v  písemné formě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v  případě, že zhotovitel je v  prodlení 
s provedením příslušného díla dle dílčí objednávky déle než 1 měsíc a nezjedná nápravu ani 
do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení. Právo na 
odstoupení dle příslušných právních předpisů není uvedeným dotčeno.
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4  Skončením  této smlouvy jakýmkoliv způsobem zanikají také všechny dílčí objednávky, 
ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak. Smluvní strany zavazují do jednoho 
měsíce od ukončení smlouvy provést věcné a finanční vypořádání závazků vyplývajících 
z této smlouvy.

X. 
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně ve formě číslovaných dodatků, které budou 
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nedílnou součást sm louvy tvoří příloha č. 1 -  Oprávněné osoby

3. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopise.

4. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými právními předpisy 
souvisejícími.

V  Praze dne

Dark Blake, 
člen představenstva, komplementář Zentiva, 

Group, a.s.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, G 
Děkan Přírodovědecké fakulty

j fW -ÜJ.

U od V'pí. ZITA. KAR'_0'~;A - Praze 
Př i  r od o z d o t o  z a iz k td i a 

A í o e r t o v  (v ?PS  v ' ' ?ha  2 

i f í >  00216222. D.UP CZ0021620K 
Utvd
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Zentiva, k.s., 2014

PŘÍLOH A č .l 

Oprávněné osoby

Každá ze smluvních stran určí oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu ve smluvních, technických a obchodních záležitostech souvisejících s plněním 
této smlouvy a navazujících dílčích objednávkách.

Za stranu objednatele jsou oprávněnými osobami:

Jméno Telefon e-mailová adresa

Za stranu zhotovitele jsou oprávněnými osobami:

Jméno Telefon e-mailová adresa
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