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Memorandum o spolupráci na výzkumné aktivitě CITAF 

(dále jen „Memorandum“) na jehoţ znění se níţe uvedeného dne, měsíce a roku dohodly 
  

CESNET, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 63839172, se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 

Praha 6, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. L 58848, 

které zastupuje Ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel, 

(dále jen „sdruţení CESNET“) 

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., IČO: 68081731, se sídlem Královopolská 147, 

612 64 Brno, zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, který 

zastupuje prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel, 

(dále jen „ÚPT“) 

 

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická, IČO:  68407700, se sídlem 

Technická 2, 166 27 Praha 6, kterou zastupuje prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan, 

(dále jen „FEL“) 

 

(společně dále jen jako „Účastníci“), kteří tímto deklarují, ţe: 

 

(1)  Účastníci tohoto Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci v rámci národní výzkumné 

aktivity s názvem CITAF (Czech Infrastructure for Time and Frequency; dále jen „aktivita 

CITAF“). Aktivita CITAF je společná nekomerční a otevřená aktivita zaměřená na přenos 

přesného času a velmi stabilní frekvence s vyuţitím optických sítí. 

 

(2)  Cílem aktivity CITAF je: 

a) být národní platformou pro spolupráci ve výzkumu a vývoji metod maximálně moţné 

stability a přesnosti přenosu času a frekvence v prostředí optických sítí; 

b) usilovat o vybudování trvalé národní optické infrastruktury pro přenos času a frekvence 

s parametry odpovídajícími pro nejstabilnější současné i vyvíjené zdroje frekvence a o 

její zapojení do navazující evropské infrastruktury; 

c) podporovat společnou publikační činnost a spolupráci v národních i mezinárodních 

projektech a grantech; 

d) prezentovat výsledky spolupráce a rozvíjet povědomí o moţnostech a aplikačním vyuţití 

distribuovaného velmi přesného času a stabilní frekvence. 

 

(3) Sdruţení CESNET zajistí pro účely aktivity CITAF výrobu loga. Podmínky uţití tohoto loga 

stanoví sdruţení CESNET a Účastníci uţitím loga podmínky akceptují.  

 

(4)  Účastníci tohoto Memoranda budou výsledky výzkumu a vývoje vzniklé v rámci aktivity 

CITAF vţdy prezentovat s odkazem na aktivitu CITAF. Dosaţené výsledky spolupráce v rámci 

aktivity CITAF (dále jen „Výsledky“) budou duševním vlastnictvím toho Účastníka, činností 

jehoţ zaměstnanců bylo těchto Výsledků dosaţeno. V případě, ţe se na dosaţení Výsledku 

podíleli společně zaměstnanci více Účastníků, je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví 

těchto Účastníků. Poměr podílů bude určen písemnou dohodou na základě poměru, ve kterém 

se na tvorbě společných Výsledků podíleli. V této dohodě bude rovněţ upraven zejména způsob 

a podmínky ochrany společných Výsledků (zejména v případě Výsledků podléhajících formální 

ochraně duševního vlastnictví), nakládaní se společnými Výsledky a pravidla pro poskytování 

práv uţití k těmto společným Výsledkům třetím osobám.  

 

(5) Sdruţení CESNET, jako provozovatel e-infrastruktury CESNET, poskytne pro aktivitu CITAF 

optické pásmo v klíčových spojích své optické infrastruktury. Vyuţití e-infrastruktury CESNET 
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pro aktivitu CITAF se bude řídit podmínkami stanovenými sdruţením CESNET, které mohou 

být z rozhodnutí CESNET kdykoliv změněny. Sdruţení CESNET má právo s konečnou 

platností rozhodnout, jak a v jaké míře bude e-infrastruktura CESNET pro aktivitu CITAF 

vyuţita. Obdobné platí pro další Účastníky tohoto Memoranda, kteří umoţní vyuţití a sdílení 

své infrastruktury či svých zařízení v rámci aktivity CITAF.  

 

(6) Bude-li pro aktivitu CITAF kterýmkoliv z Účastníků tohoto Memoranda poskytnuta 

infrastruktura nebo zařízení podléhající speciálním pravidlům publicity nebo pravidlům pro 

vykazování, jsou Účastníci tohoto Memoranda povinni tato pravidla dodrţovat. 

 

(7) Ţádný z Účastníků tohoto Memoranda nemá nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti 

s jeho zapojení do aktivity CITAF vznikly, pokud se Účastníci tohoto Memoranda nedohodnou 

jinak. 

 

(8) Účastníci tohoto Memoranda souhlasí, aby k tomuto Memorandu přistoupili i další účastníci 

(dále jen „Přistupující účastníci“), a to na základě prohlášení o přistoupení k tomuto 

Memorandu (dále jen „Prohlášení“), které je za Účastníky oprávněno akceptovat sdruţení 

CESNET. Přistupujícím účastníkem můţe být pouze organizace, která je či má zájem být 

aktivní v oblasti, která je předmětem aktivity CITAF. Na akceptaci Prohlášení není právní 

nárok a s konečnou platností o ní rozhoduje sdruţení CESNET. Na základě akceptace 

Prohlášení se Přistupující účastník stane Účastníkem tohoto Memoranda. 

 

(9) Znění tohoto Memoranda můţe být měněno pouze se souhlasem všech Účastníků. Kterýkoliv 

z Účastníků je oprávněn kdykoliv ukončit svoji účast na tomto Memorandu, a to písemným 

prohlášením doručeným do sídla sdruţení CESNET či do jeho datové schránky; sdruţení 

CESNET je povinno o tom informovat další Účastníky tohoto Memoranda. Toto Memorandum 

můţe být kdykoliv zrušeno sdruţením CESNET, a to písemným prohlášením doručeným do 

sídla ostatních Účastníků či do jejich datové schránky. 

 

(10) Toto Memorandum bylo podepsáno ve třech vyhotoveních, kdy sdruţení CESNET, ÚPT a FEL 

obdrţí po jednom z těchto vyhotovení. 

 

 

 

V Praze dne  ................ 

 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Jan Gruntorád, CSc., 

ředitel,  

za sdružení CESNET 

V Brně dne  ................ 

 

 

 

 

 

............................................. 

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., 

ředitel,  

za ÚPT 

V Praze dne  ................ 

 

 

 

 

 

............................................. 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., 

děkan,  

za FEL 

 

 
 


