
 

 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 

 Ústav experimentální biologie, Česká sbírka mikroorganismů 
 

IP 118.01  Kamenice 5, budova E25, 625 00 Brno, Česká republika 

  T: +420 549 49 1430, E: ccm@sci.muni.cz, https://ccm.sci.muni.cz 
 

 

Dohoda o nakládání s materiálem (MTA) 
Definice:  

a) POSKYTOVATEL: Česká sbírka mikroorganismů (CCM), Masarykova univerzita, Brno 
b) ODBĚRATEL: Konečný příjemce uvedený na dodacím listě 
c) DEPONENT: Původní majitel materiálu, který jej uložil v CCM za účelem deponování ve veřejné sbírce 

mikroorganismů nebo za účelem patentového či bezpečného uložení 
d) MATERIÁL: Materiál, který pochází z originální deponované kultury (materiál, který nepodlehl genomické 

změně od doby původního deponování v CCM) dodaný odběrateli poskytovatelem. Popis materiálu je 
upřesněn na dodacím listě, v příloze dodacího listu a na příslušné faktuře 

e) KOMERČNÍ VYUŽITÍ: Využití materiálu za účelem zisku (zahrnuje veškeré obchodní transakce s výsledkem 
zisku)  

Podmínky: 
I. Poskytovatel (CCM) poskytuje 
odběrateli biologický materiál a uděluje 
mu neexkluzivní práva na tento materiál 
podle podmínek uvedených v tomto 
MTA. Odběratel přijímá podmínky 
poskytovatele zde uvedené převzetím 
materiálu. 

 
II. Poskytovatel je vlastníkem 
materiálu a všech souvisejících práv. 
Ustanovení této MTA neomezují právo 
poskytovatele jakýmkoli způsobem 
materiál šířit, a to jak za účelem 
nekomerčním, tak komerčním. Dále pak 
nedochází k převodu práv k duševnímu 
vlastnictví ani k poskytnutí licence 
z poskytovatele (či deponenta) na 
odběratele.  
 
III. Odběratel je srozuměn, že 
získává materiál experimentální povahy 
a jakékoliv nakládání s ním je na jeho 
vlastní zodpovědnost a to v souladu 
s platnými zákony České republiky. 
 
IV. Odběratel je oprávněn použít 
materiál pouze pro vědeckovýzkumné 
účely, v souladu s etickými zásadami 
(nebude však materiál testovat 
humánně) a nebude jej přímo ani 
nepřímo využívat ke komerčním účelům. 
Dále nebude materiál prodávat, 
zapůjčovat nebo poskytovat jinak třetí 
straně a nebude nikterak nárokovat 
oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví (licenci) k materiálu. V případě 
potřeby využít materiál komerčně se 
odběratel zavazuje neprodleně o tomto 
záměru informovat poskytovatele a 
zahájit s ním jednání o poskytnutí 
licenční smlouvy na využití materiálu. 
 
V. Poskytovatel může materiál 
poskytnout bezplatně na základě aktivní 
spolupráce či výměny materiálu mezi 
veřejnými sbírkami nebo 
spolupracujícími subjekty. 
VI. V případě, že užitím materiálu 
poskytnutého na základě této dohody 
budou výsledkem vědeckovýzkumných 

aktivit odběratele výstupy způsobilé 
průmyslově právní ochrany (např. 
technická řešení chráněna patentem 
nebo užitným vzorem), zavazuje se 
odběratel tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli a následně s ním uzavřít 
dohodu o dalším nakládání s danými 
výsledky a s materiálem.  
 
VII. V případě, že dojde k publikaci 
informací vzniklých na základě práce s 
materiálem, odběratel souhlasí 
s uvedením údajů poskytovatele včetně 
původního označení materiálu 
poskytovatele, případně s uvedením 
poděkování odpovídajícího zásluze 
spolupracujících vědecko-výzkumných 
pracovníků. V případě, že by materiál a 
s ním související informace byly 
způsobilé k průmyslově právní ochraně, 
poskytne odběratel publikaci ještě před 
zveřejněním (či předáním třetí osobě) 
poskytovateli a učiní kroky podle článku 
VI., pokud tak dosud neučinil.  Účelem je 
zamezit publikování informací 
souvisejících s materiálem, které 
by budoucnu znemožnilo případnou 
průmyslově právní ochranu.  
 
VIII. Kromě ustanovení v článku VII. 
nesmí odběratel žádným způsobem 
užívat jméno poskytovatele, ani je bez 
předchozího písemného souhlasu 
využívat pro reklamní nebo propagační 
účely. 
 
IX. Odběratel se zavazuje, že bez 
předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele neposkytne žádné 
informace související s materiálem třetím 
osobám s výjimkou osob, které se na 
výzkumu souvisejícím s materiálem 
přímo podílí. Odběratel je povinen zajistit 
dodržování podmínek této úmluvy všemi 
osobami, které k materiálu mají přístup. 
Odběratel však může bez předchozího 
písemného souhlasu poskytnout 
informace třetí osobě např. v souvislosti 
s žádostí o granty, dotace a podobné 

agendy financované z veřejného 
rozpočtu.  
 
X. Poskytovatel nenese 
odpovědnost a neručí za škody 
způsobené používáním materiálu, jeho 
skladováním a nakládáním s ním. 
Poskytovatel nenese odpovědnost za 
porušování práv k patentům, ochranným 
známkám či jiným prostředkům 
průmyslově-právní ochrany vzniklým 
v důsledku jednání odběratele. 
Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu, 
odcizení, znehodnocení materiálu s 
výjimkou prokázaného zapříčinění 
poskytovatele související s výrobou či 
distribucí materiálu; v takovém případě 
se poskytovatel zavazuje po předložení 
písemné reklamace na vlastní náklady 
materiál nahradit.  
 
XI. Obě strany berou na vědomí, že 
materiál může mít neznámé nebo těžko 
zjistitelné vlastnosti, které mohou 
představovat riziko související 
s manipulací, transportem, skladováním 
či jiným nakládáním. Odběratel přebírá 
veškerou zodpovědnost za tato rizika, 
poskytovatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za stížnosti a nároky 
odběratele či třetích osob vzniklé z výše 
uvedených povah materiálu. Odběratel 
se zavazuje nepřenášet odpovědnost 
za výše uvedené na poskytovatele.  
 
XII. Poskytovatel se zavazuje 
realizovat objednávku materiálu (balení, 
transport, dokumentaci) v souladu 
s aktuální českou právní úpravou. 


