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Všeobecné obchodní podmínky pro realizaci služeb ve společnosti COMTES FHT a.s. 

Stav 01/2020 

 

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., IČ: 26316919, se sídlem Průmyslová 995, 

334 41 Dobřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce č. 1469 (dále 

jen „ COMTES FHT a.s.“ nebo „Společnost“). 

 

1. Oblast použití 

1.1. Následující podmínky platí pro veškeré smluvní vztahy mezi COMTES FHT a.s. a jejich výzkumnými 

partnery či zákazníky (dále jen „partner“ či „partneři“). Podmínky partnera, které se s těmito 

podmínkami rozcházejí, doplňují je, nebo jim protiřečí, mohou být součástí smlouvy pouze tehdy, 

pokud tyto podmínky společnost COMTES FHT a.s. písemně přijme. Pokud není dále stanoveno jinak, 

použijí se na smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

2. Předmět smlouvy, doba zpracování 

2.1. Předmětem poskytovaných služeb či spolupráce jsou předpokládané práce, které jsou uvedeny 

v nabídce vypracované společností COMTES FHT a.s. 

2.2. Pokud je v nabídce nebo objednávce služeb vyhotovené partnerem uveden termín dokončení prací či 

spolupráce, je tento termín závazný pro COMTES FHT a.s. pouze v případě, kdy společnost COMTES FHT 

a.s. jeho závaznost výslovně potvrdí. V případě, že v průběhu spolupráce či poskytování služeb COMTES 

FHT a.s. shledá, že závazný termín plnění nemůže být z objektivních důvodů dodržen, COMTES FHT a.s. 

sdělí partnerovi důvody nemožnosti dodržení termínu a navrhne další postup spolupráce. V případě kdy 

COMTES FHT a.s. oznámí důvody prodlení partnerovi, nemá tento nárok na žádné sankce či úroky z 

prodlení spojené s nedodržením závazného termínu. 

2.3. Partner se zavazuje podílet se svými kapacitami na dosažení výsledku, a to zejména tím, že poskytne 

COMTES FHT a.s. součinnost při ověřování výsledku vývoje a výzkumu či jiné činnosti, a to jak v konečné 

fázi spolupráce, tak i v jeho průběhu, např. formou tzv. kontrolních dnů apod. 

 

3. Odměna 

3.1. Odměna společnosti COMTES FHT a.s. je v nabídce stanovena jako pevná částka. V průběhu spolupráce 

je možné na základě písemné dohody smluvní cenu upravit. K odměně bude připočítána také DPH dle 

platných předpisů. 

3.2. Společnost COMTES FHT a.s. se zavazuje partnera neprodleně informovat, pokud vyjde v průběhu 

spolupráce najevo, že požadovaný výsledek nemůže být objektivně dosažen za dohodnutou odměnu. 

Zároveň navrhne partnerovi úpravu odměny. Pokud toto nastane z důvodů, které v okamžiku uzavření 

smluvního vztahu nemohly být známé, a nebylo možné předvídat a nedojde k uzavření dohody s 

partnerem, platí změna navržená COMTES FHT a.s. jako závazná. 

 

4. Splatnost 

4.1. Odměna je splatná v  termínech dohodnutých mezi stranami. Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost 

jednotlivých odměn, či jejich částí, 30 dnů od vystavení faktury – není-li v samotné faktuře stanoven jiný 
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termín. Platby jsou splatné v plné výši na bankovní účet společnosti COMTES FHT a.s. uvedený ve 

faktuře.  

4.2. Partner je oprávněn jednostranně započítávat proti pohledávkám COMTES FHT a.s. na zaplacení 

odměny pouze pohledávky výslovně písemně uznané společností COMTES FHT a.s. 

 
5. Výsledky výzkumu a vývoje, právo využití výsledků 

5.1. Výsledek dle nabídky bude partnerovi předán po ukončení zakázky za podmínek uvedených v nabídce. 

5.2. Partner 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. Partner uhradí společnosti COMTES FHT a.s. dohodnutý podíl na nákladech spojených 

s ohlášením a udržováním patentů a užitných vzorů. 

5.3. Na požádání může Partner za odpovídající tržní 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 partnerem, získá partner 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 partnera 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. odpovídá za důsledky porušení autorských práv ve smyslu článků 7.2 a 8.4 

věta 1, pouze v případě, kdy porušila oznamovací povinnost.  

 

7. Odpovědnost za škodu 

7.1. Společnost COMTES FHT a.s. odpovídá při realizaci zakázky za vědeckou pečlivost a dodržení příslušných 

technických zásad. Není však odpovědná za dosažení předpokládaného cíle výzkumu a vývoje.  

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

za případnou škodu způsobenou porušením povinností je omezena na úmysl a hrubou nedbalost. 

Společnost COMTES FHT a.s. odpovídá vždy jen za škodu ve výši, která je v daném případě objektivně 

předvídatelná. V případě prodlení společnosti COMTES FHT a.s., je partner oprávněn požadovat 

náhradu škody pouze v případě, kdy společnost COMTES FHT a.s. nesplní svoje povinnosti ani 

v přiměřené lhůtě uvedené v písemné výzvě partnera k plnění, přičemž tato lhůta nesmí být kratší 30 

dnů. 

7.3. COMTES FHT a.s. neodpovídá za úspěšný výsledek projektu spolupráce, oba partneři tedy nesou riziko 

uplatnění výsledků spolupráce, a to jak výrobní tak prodejní riziko.  
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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 bude postupováno podle 

následujících pravidel, popř. dle ustanovení občanského zákoníku použitelných pro daný smluvní vztah.   

8.2. Pokud výsledky dodané společností COMTES FHT a.s. obsahují vady, je partner oprávněn tyto vady 

písemně oznámit společnosti COMTES FHT a.s., V případě, že společnost COMTES FHT a.s. uzná tyto 

vady je oprávněna dle své volby tyto vady odstranit buď opravou dodaných výsledků, nebo dodáním 

výsledků nových, popř. poskytnutím slevy. 

8.3. Právo na odstoupení od smlouvy má partner pouze v případě dodání výsledků obsahujícím vady 

zásadního charakteru, kdy COMTES FHT a.s. neodstraní tyto vady ani v dodatečné lhůtě, která nesmí 

být kratší než 30 dnů.  

8.4. Partner je povinen neprodleně po předání zkontrolovat dodané výsledky a vytknout případné vady. 

Právo z odpovědnosti za škodu způsobené vadou dodaných výsledků zaniká v případě, kdy nebylo 

uplatněno partnerem nejpozději do 14 dnů od předání výsledků a v případě skrytých vad do 5 dnů od 

okamžiku, kdy mohla být vada partnerem zjištěna. 

8.5. V případě právních vad způsobených porušením autorských práv třetích osob odpovídá společnost 

COMTES FHT a.s. za způsobené škody pouze tehdy, kdy partner užívá výsledky v souladu se smlouvou a 

pokyny COMTES FHT a.s., držitel autorských práv vznesl oprávněný nárok a partner neprodleně 

informoval společnost COMTES FHT a.s. o vznesených nárocích. COMTES FHT a.s. zhojí právní vady 

plnění ve smyslu čl. 8.2 a 8.3 tak, že zajistí partnerovi oprávnění k užívání výsledků dle smlouvy nebo 

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

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

k provedeným zkouškám po dobu 1 roku. 

 

9. Výhrada k vlastnictví 

9.1. Partner se stává vlastníkem výsledků a práv dle odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 5.6 teprve po uhrazení celé 

dohodnuté odměny.  

9.2. K žádnému majetku či jiným právům společnosti COMTES FHT a.s. nesmí být bez souhlasu COMTES FHT 

a.s. zřízeno žádné právo ve prospěch třetích osob. 

9.3. Pro případ, že vlastnické právo společnosti COMTES FHT a.s. vůči dosaženému výsledku zanikne 

spojením nebo dalším zpracováním tohoto výsledku, je společnost COMTES FHT a.s. vlastníkem nové 

věci, která v takovém případě vznikne, a to až do plného zaplacení dohodnuté odměny společnosti 

COMTES FHT a.s. 

 

10. Mlčenlivost 

10.1. Smluvní strany nezpřístupní třetí osobě žádné navzájem předané důvěrné informace technické nebo 

obchodní povahy během trvání smlouvy ani v časovém období 20 let po jejím ukončení. To neplatí pro 

informace, které byly druhé smluvní straně nebo veřejnosti prokazatelně známé před jejich sdělením, 

nebo byly všeobecně přístupné bez spolupůsobení smluvní strany. 

10.2. Pokud je společnost COMTES FHT a.s. ze zákona požádána nebo smluvním ujednáním oprávněna 

zveřejnit důvěrné informace nebo tyto informace předat třetí osobě, musí partnera o tomto kroku 

informovat, s výjimkou případů, kdy je takové informování ze zákona zakázáno. 

 

11. Publikace, propagace 
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11.1. Partner je oprávněn po předchozím výslovném písemném 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 publikacích nebo 

přihlášení autorských práv. Pro účely propagace smí partner využít název společnosti COMTES FHT a.s. 

pouze s jejím výslovným písemným souhlasem. 

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

výzkumu a vývoje, musí být odsouhlaseny partnerem a pouze v případě, kdy partner získal výlučná 

práva k těmto výsledkům dle odst. 5.3. 

 

12. Výpověď 

12.1. Oba smluvní partneři mají právo řádně vypovědět smluvní vztah s výpovědní lhůtou 1 měsíce, pokud po 

uplynutí významné doby (tj. doby delší 6 měsíců) nebylo dosaženo očekávaného pokroku v realizaci 

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

12.2. Po platné výpovědi smlouvy předá společnost COMTES FHT a.s. objednateli do 4 týdnů výsledky, 

kterých bylo dosaženo do konce výpovědní lhůty. Partner je povinen uhradit společnosti COMTES FHT 

a.s. náklady, které vznikly do konce výpovědní lhůty, a to dle skutečných nákladů. 

 

13. Ostatní 

13.1. Změny, doplnění či ukončení smluvního vztahu je možné učinit pouze písemnou formou. 

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

13.3. Výklad, plnění a veškeré aspekty smluvního vztahu se řídí zákony České republiky za vyloučení aplikace 

úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). 

13.4. Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem budou řešeny příslušnými soudy České 

republiky, kdy místní příslušným soudem bude věcně příslušný soud v Plzni, když pro případ věcné 

příslušnosti okresního soudu jako soudu prvního stupně bude místně příslušným Okresní soud Plzeň - 

město. 

13.5. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek či celého smluvního vztahu ukáže být, ať již jako celek 

nebo částečně, protiprávní, neplatné, zrušitelné nebo neúčinné, pak bude v příslušném rozsahu, tedy ve 

své protiprávní, neplatné, zrušitelné nebo neúčinné části pokládáno za oddělitelné, přičemž ostatní 

ustanovení těchto Podmínek a zbývající části problémových ustanovení zůstanou plně platná a účinná. 


