Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen IKEM)
Vídeňská 1958/9, 142 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: MUDr. Alešem Hermannem, Ph.D.
IČ: 00023001
a
Čedok a.s.
Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1
zastoupený: Ing. Miroslavem Resem, prokuristou a generálním ředitelem
IČ: 60192755
DIČ: CZ60192755
Smluvní strany se na základě § 262 obchodního zákoníku dohodly na uzavření této

S M L O U V Y O PARTNERSTVÍ V OBLASTI VĚDECKOVÝZKUMNÉ
SPOLUPRÁCE
1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je záměr rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci v oblasti výzkumu
chorob krevního oběhu v rámci projektu „Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a
orgánových náhrad" v I K E M (dále jen CEVKOON).
2. Obsah spolupráce
Spolupráce se uskuteční v rámci projektu Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního
oběhu a orgánových náhrad, který' byl řešen v období 01/2010 - 06/2010 s finanční podporou
z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, financovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) pod prioritní osobu 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi
základnou výzkumu a vývoje a soukromou sférou. V rámci pracoviště IKEM byly rozšířeny kapacity a
vzniklo výzkumně inovační pracoviště pro studium cévních onemocnění.
Čedok, a.s., cestovní kancelář se zavazuje, že bude přebírat výsledky výzkumu, které vzniknou
v rámci projektu CEVKOON, který je realizován v Institutu klinické a experimentální medicíny a
výsledky této vědecké činnosti bude následně implementovat ve svých aktivitách. Konkrétně se jedná o
výsledky získané v následujících oblastech: „ Výzkum a prevence chorob krevního oběhu zaměřené na
předcházení tromboembolickým komplikacím u rizikových osob - cestujících. "
Odbornými garanty této části projektu v rámci CEVKOON budou MUDr. Jan Piťha, CSc. a
prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc, MBA, kteří se této problematice budou věnovat v rámci „Oddělení
experimentální kardiologie" a „Oddělení experimentální hypertenze a nefrologie" CEVKOON.
3. Platnost Smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a může být měněna pouze písemně formou
dodatku ke smlouvě.
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"MEMORANDUM

OF

UNDERSTANDING"

o
VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCI
mezi
I N S T I T U T E M KLINICKÉ A EXPEROMENTÁLNÍ MEDICÍNY
a
ČEDOK a.s.
Institut klinické

a experimentální

medicíny,

státní

příspěvková

organizace přímo

řízená

Ministerstvem zdravotnictví ČR, zřizovací listina, IČ 00023001 (IKEM), adresa: Vídeňská 1958/9,
140 21 Praha 4 a Čedok a.s. cestovní kancelář, adresa: Vinohradská 10, 120 00 Praha 2,
IČ 60192755, se dohodly na následujícím "Memorandum of understanding" (MoU):

1. CÍL MoU
IKEM a ČEDOK vyjadřují společný záměr zahájit a dále rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci v
oblasti výzkumu chorob krevního oběhu v rámci projektového záměru .Vybudování „Centra
experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad" v Institutu klinické a
experimentální medicíny (CEVKOON)'.

2. OBSAH SPOLUPRÁCE
Spolupráce se uskuteční v rámci připravovaného Centra experimentálního výzkumu chorob
krevního oběhu, výzkumně-inovačního pracoviště pro studium cévních onemocnění, které vznikne
rozšířením stávajících kapacit IKEM. Projekt bude předkládán do Operačního programu Praha
Konkurenceschopnost, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) pod
prioritní osou 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou VaV a praxí.

ČEDOK má zájem využít kapacit CEVKOON pro realizaci vědeckovýzkumných programů zejména
1

v následujících oblastech:
Výzkum a prevence chorob krevního oběhu zaměřené na předcházení
komplikacím u rizikových

tromboembolickým

osob/cestujících.

Další detaily spolupráce včetně konkrétních termínů budou průběžně specifikovány v návaznosti na
postup přípravy a realizace projektu "Vybudování „Centra experimentálního výzkumu chorob
krevního

oběhu

a

orgánových

náhrad"

v Institutu

klinické

a

experimentální

medicíny

(CEVKOON)", v případě jeho schválení poskytovatelem podpory.

3. PLATNOST MoU
Toto MoU nabývá platnosti podpisem obou stran a může být měněno pouze jejich společnou
písemnou dohodou.

Platnost MoU je rovněž podmíněna schválením a realizací projektu " Vybudování „Centra
experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad" v Institutu klinické a
experimentální medicíny (CEVKOON)" (viz odstavec 2). V případě, že projekt nebude schválen,
pozbývá toto MoU platnosti.

Za ČEDOK a.s.

Ing. Miroslav Res
generální ředitel a prokurista

jméno odpovědné osoby

Dne: ...20.11. 2008

