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Příloha č. 3 
 
ČSKB & CZEDMA  Smlouva o spoluprácí „LTO“ 

 
Dále uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely 
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, se sídlem Sokolská 31, Praha 2 
IČO: 
DIČ: 
zastoupená ředitelkou sekretariátu pí. Evou Ponocnou a předsedou ČSKB  
prof.  MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA (dále jen „ČSKB“) 
a 
CZEDMA, sdružení právnických osob, se sídlem Praha 6, Na Ořechovce  58 
IČO:  70916811 
DIČ:  CZ70916811 
zastoupená předsedkyní Ing. Lenkou Novákovou (dále jen „CZEDMA“) 
tuto 

smlouvu o spolupráci 
I. 

Předmět smlouvy 
1.1. Touto smlouvou se smluvní strany zavazují k oboustranné spolupráci v souvislosti  s překladem a 

provozováním české verze projektu webových stránek LabTestsOnline (dále jen „LTO“). 
1.2. Smluvní strany jsou obě účastníky smlouvy označené jako „Sublicence Agreement“ uzavřené dne 13. 2. 

2008 (Příloha 1) Smluvní strany shodně deklarují, že považují tuto smlouvu včetně povinností z ní 
plynoucí ch za východisko pro bližší úpravu svých vzájemných vztahů a zavazují se tuto dodržovat. 

II. 
Povinnosti ČSKB 

2.1. ČSKB se zavazuje zajistit překladatele textů LTO a provádět jejich odbornou autorizaci . 
2.2.  ČSKB se zavazuje (dle Přílohy 1, čl. 7.3) k zajištění souhlasu překladatelů a na poskytnutí práv 

duševního vlastnictví spočívající v tom, že autoři překladů poskytnou licenci na svá autorská díla 
prezentována na webových stránkách v rozsahu požadovaném v uzavřené „Sublicence Agreement“ , 
zejména tedy, že EDMA poskytnou celosvětovou, exklusivní, přenosnou, neomezenou licenci s právem 
udílet sublicence na dobu trvání příslušných oprávnění, která může být odvolána pouze tehdy, je-li to 
vyžadováno kogentními ustanoveními veřejného práva, to vše na dobu trvání smlouvy specifikované 
v čl. 1.2. smlouvy. 

2.3.  ČSKB jmenuje čtyři zástupce do Národní koordinační  komise (NKK), jednoho z nich nominuje do 
Mezinárodní koordinační komise (MKK), v souladu se smlouvou v Příloze 1. 

2.4. ČSKB nese náklady spojené s: 
• s překladem, odbornou redakcí a aktualizací testů 

• náklady vzniklé jejím zástupcům přítomností na jednání Národní koordinační komise a Mezinárodní 
koordinační komise  

III. 
Povinnosti CZEDMA 

3.1.  CZEDMA se zavazuje založit domény www.labtestonline.cz  a  www.latbetstsonline.cz 
3.2.  CZEDMA  jmenuje 3 zástupce do NKK, jednoho z nich nominuje do MKK (v souladu se smlouvou v 

Příloze č. 1)  
3.3 CZEDMA nese náklady vzniklé jejím zástupcům na jednání NKK a MKK  
3.4.  CZEDMA je odpovědná za vkládání textů na LTO, za jejich údržbu a aktualizaci. 
3.5.  CZEDMA se zavazuje zaplatit na technickou podporu projektu webových stránek LTO částku 3.000 

EUR (slovy třitisíce eur) ročně. Tato částka bude určena k čerpání v průběhu prvních tří let chodu 
projektu vč. plateb za práci koordinátora a právní služby v rámci projektu.   

3.6.  Počínaje čtvrtým rokem provozu projektu se CZEDMA zavazuje hradit ročně na pokrytí nákladů 
spojených s provozováním webových stránek a licenčních poplatků AACC částku 3.000 EUR (slovy 
třitisíce eur). 

IV. 
Společné povinnosti stran 

4.1.  CZEDMA a ČSKB se zavazují ke spolupráci za účelem aktualizace, adaptace, překladů a vydání 
konečného znění obsahu webových stránek. 
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4.2.  CZEDMA a ČSKB ponesou společně odpovědnost za to, že webové stránky splňují požadavky  pro 
zveřejňování informací dle platné legislativy České republiky, včetně veškeré ochrany osobních údajů a 
dat dle právních předpisů České republiky. 

4.3.  CZEDMA a ČSKB se zavazují společně provádět propagaci webových stránek a celého projektu. 
4.4.  CZEDMA a ČSKB jsou povinny poskytovat si vzájemně součinnost pro přípravu podkladů k podání 

žádosti o finanční podporu projektu z evropských fondů. 
4.5.  CZEDMA a ČSKB zveřejní webové stránky široké veřejnosti bezplatně a nebudou nijak 

komercializovat jejich obsah zveřejněný na webových stránkách. Na webových stránkách není povoleno 
umisťovat reklamu.  

4.6.  CZEDMA a ČSKB jsou povinny se zdržet užívání značek a obchodních jmen na webových 
 stránkách vyjma užití log EDMA, AACC CZEDMA a ČSKB  včetně odkazů na webové stránky 
EDMA, AACC, CZEDMA a ČSKB v přiměřeném rozsahu. a dále log jejich členů a/nebo přidružených 
organizací jako sponzorů,  

4.7. CZEDMA a ČSKB se dohodly, že bude zřízena funkce koordinátora projektu (Executive Officer). 
Executive Officer bude vykonávat činnost na základě pokynů NKK. Odměna Executive Officera bude 
smluvní a bude vyplácena CZEDMA. Executive Officer bude rovněž koordinovat aktivitu získání 
dotace na projekt LTO z Evropských fondů.  

V. 
Činnost Národní koordinační komise 

5.1.  V souladu s čl. 5 „Sublicence Agreement“ (Příloha č. 1) smluvní strany společně zřídí Národní 
koordinační komisi (dále ve smlouvě jen „NKK“).. 

5.2.  NKK bude mít sedm členů, z nichž čtyři jsou zástupci ČSKB a tři zástupci CZEDMA.  
5.3.  Předseda NKK bude jmenován ze zástupců ČSKB a místopředseda ze zástupců CZEDMA. NKK má 

kvórum účasti alespoň pěti členů. Pokud nedosáhne konsensu, dojde ke hlasování, kde rozhodující je 
dvoutřetinová většina přítomných členů NKK (viz Příloha č. 1) 

5.4.  Kompetence pro rozhodování NKK jsou následující: 
 - koordinuje činnost ČSKB a CZEDMA v rámci projektu LTO 
 - koordinuje  propagaci projektu 
 - provádí kontrolní činnost 
 - rozhoduje o umístění firemních log sponzorů na webové stránky LTO 

 
VI. 

Trvání smlouvy 
6.1.  Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva je uzavřena po dobu trvání  „Sublicence Agreement“ . 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
7.1. Smluvní strany se zavazují postupovat při realizaci činností dle této smlouvy ve vzájemné shodě a 

poskytnout si bezodkladně informace, které jsou rozhodné pro další průběh realizace. 
7.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem. 
7.3.  V případě, že některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane ze zákona neplatným,  zůstanou 

ostatní ustanovení této smlouvy nedotčena. Obě smluvní strany se pro tento případ zavazují nahradit 
takové neplatné ustanovení ustanovením platným, které bude nejlépe odpovídat smyslu původního 
ustanovení.  

7.4. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
7.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky schválenými  oběma 

smluvními stranami. 
7.6. Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 
 
 
V Praze, dne  ________________________________, 2008 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
 Eva Ponocná, ČLS JEP    Ing. Lenka Nováková, CZEDMA 
 
 

__________________________________________________ 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

ČSKB 




