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COMTES FHT a.s. je výzkumná organizace podle platné legislativy. Zabývá se zejména aplikovaným 

výzkumem a věnuje se technologickým novinkám a inovacím. Tyto Všeobecné podmínky popisují 

způsob a průběh spolupráce výzkumných partnerů a zákazníků se společností COMTES FHT a.s. 

 

1. Oblast použití 

1.1. Následující podmínky platí pro všechny zakázky, které jsou společnosti COMTES FHT a.s. 

přiděleny. Podmínky objednavatele, které se s těmito podmínkami rozcházejí, doplňují je, 

nebo jim protiřečí, mohou být součástí smlouvy pouze tehdy, pokud s nimi společnost 

COMTES FHT a.s. písemně souhlasí. Pokud následující podmínky nestanoví jinak, platí pro 

všechny zakázky příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

1.2. Pokud je v následujících podmínkách uvedena výjimka nebo omezená odpovědnost 

společnosti COMTES FHT a.s., jejích zákonných zástupců a realizátorů zakázky za škody, 

neplatí tato výjimka nebo omezí pro ručení za škody při  zranění, ohrožení života nebo 

zdraví. 

 

2. Předmět smlouvy, doba zpracování 

2.1. Předmětem poskytovaných služeb jsou předpokládané práce, které jsou uvedeny v nabídce 

vypracované společností COMTES FHT a.s. 

2.2. Pokud je v nabídce nebo objednávce služeb uveden termín nebo doba zpracování, platí 

tento údaj závazně jen tehdy, pokud společnost COMTES FHT a.s. jeho závaznost potvrdí. 

Pokud COMTES FHT a.s. shledá, že závazný termín plnění nemůže být dodržen, sdělí 

objednateli důvody prodlevy a dohodne se s ním na dalším postupu. 

 

3. Odměna 

3.1. Odměna je stanovena jako pevná částka. Smluvní partneři se mohou dohodnout, že 

odměna bude stanovena podle náročnosti – eventuálně s horní hranicí. K odměně bude 

připočítána také DPH dle platných předpisů. 

3.2. Společnost COMTES FHT a.s. bude objednatele neprodleně informovat, pokud bude 

zřejmé, že požadovaný výsledek nemůže být dosažen za dohodnutou odměnu. Zároveň 

navrhne objednateli úpravu odměny. Pokud toto nastane z důvodů, které v okamžiku 

zadání zakázky nebyly společnosti COMTES FHT a.s. známé, nebo nešly předvídat a není 

možné dojít s objednatelem k jiné dohodě, platí navržená změna jako závazná. 

 

4. Platby 

4.1. Platby jsou splatné v dohodnutých termínech. Pokud není dojednán rozpis plateb, je 

splatnost stanovena datem splatnosti uvedeným na faktuře. Platby jsou splatné beze 

srážek na uvedený bankovní účet společnosti COMTES FHT a.s. Při platbě je nutné uvést 

číslo faktury.  

4.2. Započtení pohledávek je přípustné pouze tehdy, pokud je pohledávka nesporná a právně 

nezpochybnitelná. 

  



 

5. Výsledky výzkumu a vývoje, právo na využití výsledků 

5.1. Výsledek dle nabídky bude objednateli předán po ukončení zakázky za podmínek 

uvedených v nabídce. 

5.2. Objednatel získá bezplatně nevýhradní právo na využití výsledků, které byly docíleny 

v rámci realizace zakázky, a to včetně patentů a užitných vzorů, které společnost COMTES 

FHT a.s. přihlásí a budou jí přiděleny. Objednatel uhradí společnosti COMTES FHT a.s. 

dohodnutý podíl na nákladech spojených s ohlášením a udržováním patentů a užitných 

vzorů. 

5.3. Na požádání může objednatel za smluvně stanovenou cenu získat namísto práv na výsledky 

dle odst. 5.2 vzniklé při realizaci zakázky výhradní právo na využití těchto výsledků, které se 

vztahuje na způsob využití odpovídající příslušné zakázce, resp. její objednávce. Takový 

požadavek musí být vznesen písemně nejpozději do 3 měsíců po dosažení výsledku. 

Společnosti COMTES FHT a.s. v takovém případě zůstává nevýhradní právo na další 

bezúplatné užívání těchto výsledků pro účel výzkumu a vývoje. 

5.4. Výsledky, které byly při realizaci zakázky dosaženy oběma smluvními partnery společně, 

mohou být každým z partnerů využity a licencovány, bez nutnosti finančního vyrovnání. 

Smluvní partneři nesou dohodnutý podíl na nákladech na přihlášení a udržování patentů a 

užitných vzorů.  

5.5. Jsou-li při realizaci zakázky využita autorská práva, která již společnost COMTES FHT a.s. 

vlastní a která jsou nutná pro uplatnění výsledků objednatelem, získá objednatel za 

dohodnutou úplatu nevýlučný nárok na využití těchto autorských práv, pokud tomu 

neodporují jiné závazky společnosti COMTES FHT a.s. 

 

6. Autorská práva třetích osob 

6.1. Společnost COMTES FHT a.s. bezodkladně upozorní objednatele na autorská práva třetích 

osob, o kterých se dozví během realizace zakázky a která mohou být překážkou pro využití 

výsledků dle odst. 5. Smluvní partneři se v takovém případě dohodnou, jak budou při další 

realizaci zakázky práva třetích osob zohledněna. 

6.2. Společnost COMTES FHT a.s. ručí za důsledky porušení autorských práv podle podmínek 

uvedených v odst. 7.2 a 8.4 věta 1, pokud porušila oznamovací povinnost. V ostatních 

případech, mimo případy dle odst. 8, je ručení vyloučeno. 

 

7. Ručení 

7.1. Společnost COMTES FHT a.s. zaručuje při realizaci zakázky vědeckou pečlivost a dodržení 

příslušných technických zásad. Neručí však za dosažení předpokládaného cíle výzkumu a 

vývoje.  

7.2. Ručení společnosti COMTES FHT a.s., jejích zákonných zástupců a realizátorů zakázky 

za případné porušení povinností je omezeno na úmysl a hrubou nedbalost. V každém 

případě se ručení omezuje na odhadnutelné škody, které jsou typické pro daný typ 

smlouvy. 

7.3. Pokud společnost COMTES FHT a.s. nedodá objednanou službu, nebo ji nedodá 

v požadovaném termínu, může objednatel požadovat náhradu škody namísto objednané 

služby pouze tehdy, pokud společnosti COMTES FHT a.s. jednoznačně sdělí přiměřenou 

lhůtu, po jejímž uplynutí odmítne službu přijmout. 

  



 

8. Zvláštní ustanovení pro smlouvy o dílo a kupní smlouvy týkající se poskytovaných služeb  

8.1. Pokud se společnost COMTES FHT a.s. zaváže dodat službu nebo výrobek, uplatní se 

v případě nedostatků konkrétní ustanovení občanského zákoníku podle následujících 

pravidel.  

8.2. Pokud jsou výsledky dodané společností COMTES FHT a.s. nedostatečné nebo chybné, 

dostane v 1. kroku společnost COMTES FHT a.s. příležitost nedostatky odstranit, a to buď 

jejich zlepšením, nebo novým dodáním. 

8.3. Pokud společnost COMTES FHT a.s. toto opravné plnění odmítne, nebo tento způsob 

plnění selže, nebo je pro objednatele nepřijatelný, může objednatel podle své volby buď 

odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení ceny, případně náhradu škody. Právo na 

odstoupení od smlouvy má objednatel pouze v případě zásadních nedostatků. Toto právo 

zaniká, pokud objednatel neoznámí odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů po 

obdržení informace o odmítnutí nebo neúspěchu opravného plnění, resp. nejpozději 14 

dnů od okamžiku, ke kterému byla objednateli známa nepřijatelnost opravného plnění. 

Náhrada škody ze strany společnosti COMTES FHT a.s. je možná pouze podle ustanovení 

odst. 7.2 – a v případě že bylo odmítnuto opravné  plnění – také podle odst. 7.3. 

8.4. V případě právních nedostatků způsobených porušením autorských práv třetích osob ručí 

společnost COMTES FHT a.s. za způsobené škody pouze tehdy, pokud dotčená práva platí 

v ČR, objednatel užívá výsledky v souladu se smlouvou, třetí osoba má na daná autorská 

práva oprávněný nárok a objednatel neprodleně informoval společnost COMTES FHT a.s. o 

vznesených platných nárocích. Opravné plnění dle odst. 8.2 a 8.3 se uskuteční tak, že 

společnost COMTES FHT a.s. zajistí objednateli oprávnění k užívání výsledků dle smlouvy 

nebo výsledky upraví tak, aby nebyla poškozena dotčená autorská práva třetí osoby.  

8.5. Objednatel je povinen neprodleně prozkoumat dodané výsledky a vytknout případné 

nedostatky. Nároky na nápravu zjevných nedostatků vznikají pouze tehdy, pokud jsou 

společnosti COMTES FHT a.s. oznámeny ve lhůtě 14 dnů od dodání. 

8.6. Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se COMTES FHT a.s. archivovat vzorky a materiál 

použitý k provedeným zkouškám po dobu 1 roku. 

8.7. Nároky na nápravu nedostatků mohou být promlčeny dle odst. 9. 

 

9. Promlčení 

9.1. Nároky objednatele na nápravu v případě porušení povinností jsou promlčeny po 12 

měsících. Toto neplatí, pokud zákon (konkrétní paragrafy: odstoupení od smlouvy, 

nedostatky díla) určuje delší lhůty nebo v případě ručení za úmyslné škody a hrubou 

nedbalost.  

9.2. Pokud je dohodnuta přejímka výsledků, začíná lhůta promlčení nároků kvůli nedostatkům 

dle odst. 9.1 přejímkou, v ostatních případech předáním. 

9.3. Po dobu jednání smluvních partnerů o nárocích nebo okolnostech, které mají na 

uplatňované nároky vliv, promlčení lhůta neběží. Přerušení běhu promlčení lhůty zaniká, 

pokud jeden ze smluvních partnerů nepřistoupí ve lhůtě 4 týdnů na přání druhého 

partnera k pokračování vyjednávání. 

 

10. Výhrada k vlastnictví 

10.1. Objednatel se stává vlastníkem výsledků a práv dle odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 5.6 teprve po 

uhrazení celé dohodnuté odměny. Majetek společnosti COMTES FHT a.s. a její práva 

nesmějí být dána do zástavy a nesmí jimi být ručeno. 



10.2. Pro případ, že vlastnický vztah společnosti COMTES FHT a.s. vůči dosaženým výsledkům 

zanikne spojením nebo dalším zpracováním těchto výsledků, je již nyní dohodnuto, že 

vlastnictví jednotného subjektu, který v takovém případě vznikne, přechází až do plného 

zaplacení dohodnuté odměny na společnost COMTES FHT a.s.. 

10.3. Pro případ dalšího uplatnění dosažených výsledků postoupí objednatel všechna práva 

z tohoto uplatnění společnosti COMTES FHT a.s. až do plného uhrazení dohodnuté 

odměny. 

11. Mlčenlivost 

11.1. Smluvní strany nezpřístupní třetí osobě žádné navzájem předané důvěrné informace 

technické nebo obchodní povahy během trvání smlouvy ani v časovém období 5 let po 

ukončení smlouvy. To neplatí pro informace, které byly druhé smluvní straně nebo 

veřejnosti prokazatelně známé před jejich sdělením, nebo byly všeobecně přístupné bez 

spolupůsobení smluvní strany. 

11.2. COMTES FHT prostřednictvím právně vymahatelných závazků nese odpovědnost za správu 

všech informací získaných během provádění inspekčních činností. Zejména musí předem 

informovat objednatele o informacích, které hodlá umístit do veřejně dostupného 

prostoru. Kromě informací, které objednatel dává veřejně k dispozici nebo o kterých došlo 

k dohodě mezi COMTES FHT a objednatelem, jsou všechny ostatní informace považovány 

za soukromé a musí se s nimi zacházet jako s informacemi důvěrnými. Pokud je inspekční 

orgán ze zákona požádán nebo smluvním ujednáním oprávněn zveřejnit důvěrné 

informace, musí se objednavatel, pokud to není zákonem zakázáno, o poskytnutí informací 

informovat. Také s informacemi získanými o objednavateli z jiných zdrojů je zacházeno jako 

s důvěrnými. 

 

12. Publikace, propagace 

12.1. Objednatel je oprávněn po předchozím souhlasu společnosti COMTES FHT a.s. zveřejnit 

předané výsledky s tím, že jmenovitě uvede jejich původce, tedy společnost COMTES FHT 

a.s. Souhlas bude udělen s ohledem na to, aby nevznikla újma na např. na probíhajících 

dizertacích, diplomových pracích nebo přihlášení autorských práv. Pro účely propagace smí 

objednatel využít název společnosti COMTES FHT a.s. pouze s jejím výslovným souhlasem. 

12.2. Publikace ze strany společnosti COMTES FHT a.s., které se týkají účelu využití dosažených 

výsledků výzkumu a vývoje, musí být odsouhlaseny objednatelem, pokud objednatel získal 

výlučná práva k těmto výsledkům dle odst. 5.3. 

 

13. Výpověď 

13.1. Oba smluvní partneři mají právo řádně vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíce, 

pokud po uplynutí významné doby nebylo dosaženo očekávaného pokroku v plnění 

zakázky. Před uplynutím 6 měsíců od začátku smluvního vztahu nelze podat řádnou 

výpověď.  

13.2. Každý ze smluvních partnerů je oprávněn mimořádně vypovědět smlouvu ze závažného 

důvodu. 

13.3. Po platné výpovědi smlouvy předá společnost COMTES FHT a.s. objednateli do 4 týdnů 

výsledky, kterých bylo dosaženo do konce výpovědní lhůty. Objednatel je povinen uhradit 

společnosti COMTES FHT a.s. náklady, které vznikly do konce výpovědní lhůty. Osobní 

náklady budou uhrazeny podle časové náročnosti. V případě, že k výpovědi dojde 

zaviněním některé ze smluvních stran, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčené. 

 



14. Ostatní 

14.1. Zvláštní úmluvy, změny a doplnění jsou možné pouze písemnou formou. 

14.2. Místem plnění ze strany společnosti COMTES FHT a.s. jsou Dobřany.  

14.3. Platí právo ČR s vyloučením právních úprav UN o mezinárodním obchodě. (CISG) 

14.4. Pokud budou jednotlivá nebo více ustanovení zcela nebo částečně neplatná, není tím 

narušena platnost ostatních ustanovení. Totéž platí také v případě zjištěných 

nedokonalostí v legislativě.  


