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Základní smlouva o poskytování materiálu (MTA – Material Transfer Agreement) 
 
Rozsah smlouvy 
Tato smlouva se vztahuje na používání MATERIÁLU poskytnutého SBÍRKOU, na manipulaci s 
ním, na jeho distribuci, jakož i na jakékoli nakládání s ním a upravuje níže uvedené klíčové body 

• Dohledatelnost 
• Spravedlivý a rovný podíl na zisku 
• Práva k duševnímu vlastnictví 
• Kvalita 
• Bezpečnost a ochrana 

 
Definice 
a. SBÍRKA – akronymický název a adresa sbírky/centra biologických zdrojů BRC dodávající 
materiál. 
 
b. SMLOUVA : Tento dokument. 
 
c. PŘÍJEMCE : Strana, které SBÍRKA posílá MATERIÁL. V případě, že se nejedná o KONCOVÉHO 
UŽIVATELE, ale o ZPROSTŘEDKOVATELE, zavazuje se tento ZPROSTŘEDKOVATEL (i) že 
KONCOVÉMU UŽIVATELI předá tuto smlouvu o poskytování materiálu, jakož i MATERIÁL v nezměněné 
podobě a v nezměněném množství tak, jak ho dostal ze SBÍRKY a (ii) že k další přepravě použije vhodný obal, 
školeného přepravce a oprávněného dopravce, v souladu s platnými zákony a předpisy. 
 
d. KONCOVÝ UŽIVATEL : Vědecký pracovník pracující s dodaným MATERIÁLEM. 
 
e. ZPROSTŘEDKOVATEL : Třetí strana, odlišná od KONCOVÉHO UŽIVATELE a nezávislá na něm, 
která zadává objednávku jménem KONCOVÉHO UŽIVATELE a které SBÍRKA zasílá MATERIÁL. 
Zprostředkovatelem může být velkoobchodník, dovozce nebo jiný typ prostředníka, který nemusí mít vazbu na 
instituci KONCOVÉHO UŽIVATELE. 
 
f. DEPONENT: Osoba (osoby) nebo subjekt, který SBÍRCE poskytl ORIGINÁLNÍ MATERIÁL. 
 
g. MATERIÁL:  ORIGINÁLNÍ MATERIÁL, JEHO DALŠÍ GENERACE a NEMODIFIKOVANÉ 
DERIVÁTY. MATERIÁL nesmí obsahovat MODIFIKACE. 
 
h. ORIGINÁLNÍ MATERIÁL : Materiál, který SBÍRCE původně dodal DEPONENT. 
 
i. DALŠÍ GENERACE : Nemodifikovaný nástupnický produkt jako např. subkultura nebo replikát 
získaný z ORIGINÁLNÍHO MATERIÁLU. 
 
j. NEMODIFIKOVANÉ DERIVÁTY : Replikáty nebo látky, které tvoří nemodifikovanou funkční 
podjednotku nebo produkt exprimovaný MATERIÁLEM, jaký představují například, ale nejedná se o úplný 
výčet, purifikované nebo frakcionované podmnožiny MATERÁLU, včetně exprimovaných proteinů nebo 
extrahované či amplifikované DNA/RNA. 
 
k. MODIFIKACE:  Látky připravené PŘÍJEMCEM za použití MATERIÁLU, které však nepředstavují 
ORIGINÁLNÍ MATERIÁL, JEHO DALŠÍ GENERACI nebo NEMODIFIKOVANÉ DERIVÁTY a které mají 
nové vlastnosti. Mezi MODIFIKACE počítáme klony rekombinantní DNA, ale nejen je. 
 
l. KOMER ČNÍ ÚČELY:  Využití MATERIÁLU za účelem zisku. 



 
m. LEGÁLNÍ VÝM ĚNA:  Poskytování MATERIÁLU mezi vědeckými pracovníky, kteří pracují ve stejné 
laboratoři nebo mezi partnery z různých institucí, kteří spolupracují na určitém společném projektu, pro 
nekomerční účely. Patří sem také poskytování MATERIÁLU mezi veřejnými sbírkami kultur/centry 
biologických zdrojů BRC pro účely akvizice, pod podmínkou, že další distribuce přijímající sbírkou/BRC bude 
probíhat za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytování materiálu, které budou rovnocenné nebo 
kompatibilní s podmínkami platnými v dodávající sbírce. 
 
SBÍRKA BUDE POSKYTOVAT MATERIÁL ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ O 
POSKYTOVÁNÍ MATERIÁLU. 
PŘÍJEMCE – AŤ UŽ JE TO KONCOVÝ UŽIVATEL, ZPROSTĚDKOVATEL NEBO SBÍRKA KULTUR / 
BRC – ZADÁNÍM SVÉ OBJEDNÁVKY DO SBÍRKY SOUHLASÍ S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY O 
POSKYTOVÁNÍ MATERIÁLU. Základní smlouva Evropské organizace sbírek kultur ECCO o poskytování 
materiálu, verze 1.0, únor 2009. 
 
 
Tuto SMLOUVU uzavírá SBÍRKA s PŘÍJEMCEM MATERIÁLU: 
 
1. PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že veškeré informace, které SBÍRCE poskytl v souvislosti s jakoukoliv 
objednávkou MATERIÁLU, jsou přesné a úplné, jakož i jinak v souladu s příslušnými zákony a předpisy. 
 
2. PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že MATERIÁL zařazený do 2. a vyšší rizikové kategorie (jak to stanoví 
národní předpisy země, kde je SBÍRKA zřízena) může u člověka vyvolat onemocnění a že MODIFIKACE nebo 
jiný MATERIÁL, který tak není označen, může za určitých podmínek vyvolat u člověka onemocnění. 
 
3. PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že jakákoliv manipulace nebo  jiná činnost prováděná s MATERIÁLEM v 
jeho laboratoři bude probíhat na jeho odpovědnost a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. 
 
4. PŘÍJEMCE tedy zajistí, že v jeho laboratoři bude (i) přístup k MATERIÁLU omezen na náležitě 
vyškolený personál způsobilý bezpečně manipulovat s uvedeným MATERIÁLEM a (ii) PŘÍJEMCE musí 
věnovat nezbytnou péči, s ohledem na specifické vlastnosti MATERIÁLU, aby ho udržoval a používal za 
stanovených podmínek, minimalizoval jakékoliv ohrožení osob, majetku a životního prostředí a ochránil ho před 
odcizením nebo zneužitím. 
 
5. Bez písemného souhlasu SBÍRKY nesmí PŘÍJEMCE MATERIÁL prodat, distribuovat nebo pomnožit 
za účelem distribuce, ani půjčovat nebo jinak poskytovat dalším osobám, s výjimkou PŘÍJEMCE, který 
vystupuje jako ZPROSTŘEDKOVATEL, a PŘÍJEMCE, který se podílí na LEGÁLNÍCH VÝMĚNÁCH, jak je 
definováno výše. 
 
6. Pokud splní podmínky této SMLOUVY a jakékoliv další zákonné podmínky nebo jiná omezení 
vyplývající ze zákona a podmínky ochrany zájmů třetí strany, smí PŘÍJEMCE MATERIÁL použít jakýmkoliv 
zákonným způsobem k nekomerčním účelům. 
 
7. Nic v této SMLOUVĚ nezakládá PŘÍJEMCI právo patentové ochrany, vlastnictví nebo duševního 
vlastnictví či jiná práva ohledně tohoto MATERIÁLU. 
 
8. PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že SBÍRKU uvede jako zdroj MATERIÁLU ve veškerých publikacích, které 
budou obsahovat zmínku o tomto MATERIÁLU. 
 
9. Záruka: SBÍRKA tímto zaručuje, že v rámci možností svého systému kontroly kvality a svých 
zkušebních režimů bude expedovat pouze životaschopný a čistý MATERIÁL. S jakoukoliv reklamací záruky je 
nutno se obrátit na SBÍRKU, a to do 6 měsíců od expedice MATERIÁLU ze SBÍRKY, která posoudí 
oprávněnost reklamace. Hlavní náprava v případě nedodržení záruky spočívá v bezplatném nahrazení 
MATERIÁLU SBÍRKOU. 
 
10. Odmítnutí záruky. Kromě toho,  co se výslovně uvádí  v této SMLOUVĚ a co je zaručeno rozsahem 
systému kontroly kvality ve SBÍRCE, nelze na SBÍRKU vznášet žádné další, ať už explicitní nebo implicitní, 
požadavky nebo nároky ve vztahu k MATERIÁLU včetně, a to bez omezení, jakýchkoliv implicitních 
požadavků na zaručení autenticity, typičnosti, bezpečnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo přesnosti či úplnosti 
údajů. 


