Interní směrnice Intemac Solutions, s.r.o.

upravující způsob nakládá ní s výsledky řešení projektů výzkumu a vývoje

I.
Vymezení pojmů

1)

Pro účely této interní směrnice společnosti Intemac Solutions, s.r.o.upravující způsob naklá dá ní
s vý sledky řešení projektů výzkumu a vývoje (dá le jen „směrnice") se v souladu se zá konem č.
130/2002 Sb., o podpo ře výzkumu, experimentá lního vývoje a inovací z ve řejných prost ředků a o
změ ně některých souvisejících zá konů (dá le jen „
Zá kon") se rozumí:
zá kladním výzkumem teoretick á nebo experiment ální pr áce prováděná zejmé na za účelem
získ á ní nových vědomostí o zá kladních principech jevů nebo pozorovatelných skuteč ností, která
není primá rně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi,

aplikovaným vý zkumem teoretick á a experiment á lní práce zaměřená na získ á ní nových poznatků
a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobk ů, postupů nebo slu žeb,
experiment á lním vývojem získ ává ní, spojová ní, formová ní a používá ní st ávajících vědeckých,
technologických, obchodních a jiných p říslušných poznatk ů a dovedností pro ná vrh nových nebo
podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
(dá le jen „
vývoj"),

inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobk ů, postupů nebo služeb do
praxe, s tím, že se rozlišují:
1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného
způsobu výroby nebo poskytová ní služeb, včetně významných změn techniky, za řízení nebo
programové ho vybavení,
2. organiza ční inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních
praktik podniků, pracovišť nebo vně jších vztahů.
poskytovatelem organiza ční složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o
poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,

uchazečem je společ nost Intemac Solutions, s.r.o., když se uchá zí o poskytnutí podpory,
p říjemcem je společnost Intemac Solutions, s.r.o., když bylo v její prospěch o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto,
ve řejnou zak á zkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zak á zka na služby v aplikované m výzkumu,
vývoji nebo inovacích pro pot řeby poskytovatele nebo spr ávního úřadu, který není
poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku podle §2 odst. 2 písm. k) Zá kona,
kter á je zadá na p říjemci v rá mci programu aplikovaného vý zkumu, vývoje a inovací postupem
podle zá kona o ve řejných zak á zk á ch a realizová na na zá kladě smlouvy o poskytnutí podpory
podle Zá kona.
(dá le jen „
ve řejná zak á zka")

programem vý zkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finanč ních podmínek pro

činnosti pot řebné k dosa žení cílů:
1. aplikované ho vý zkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve ve řejné sout ÿž
i ve
výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadá ní ve řejné zak á zky na jednotlivé projekty [ §2 odst.2
písm. i) Zákona ] v rámci programu,
2. meziná rodní spolupr á ce České republiky ve výzkumu a vý voji realizované na zá kladě
meziná rodní smlouvy, kterou je Česká republika vá zá na, včetně spolupr á ce realizované na
zá kladě pr á vních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo
3. opera čních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích/
( dá le jen „
program"),
projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, č asových a finančních podmínek pro
činnosti pot řebné k dosa žení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem ve
ve řejné sout ÿž
i ve vý zkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v r á mci zadá ní ve řejné
zak á zky ( dá le jen „
projekt"),
výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou:
1. v zá kladním výzkumu nové vědomosti o zá kladních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skuteč nost í, kter é jsou publiková ny podle zvyklostí v daném vědním oboru,
2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb,
poznatky a dovednosti uplatněné jako vý sledky, které jsou chr á něny podle zá konů upravujících
ochranu vý sledk ů autorské, vyná lezeck é nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou
ve řejnost í či jinými u živateli, nebo poznatky a dovednosti pro pot řeby poskytovatele, využit é v
jeho činnosti, pokud vznikly p ři plnění ve řejné zak á zky,
3. ve vývoji ná vrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobk ů, postupů nebo služeb,
4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do
praxe ( dále jen „
výsledek").

II.

Nakládání s výsledky
1)

2)

Jde-li o výsledek ve řejné zaká zky, který nelze chrá nit podle zá konů upravujících ochranu
výsledk ů autorské, vyná lezeck é nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem výsledků
poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je mo žné pouze s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele.
Jde-li o vý sledek ve řejné zak á zky, který lze chr á nit podle zá konů upravujících ochranu vý sledků
autorské, vyná lezeck é nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom příjemce, pokud poskytovatel
nestanoví jinak, musí uplatnit pr á vo k vý sledk ům, zajistit jejich pr á vní ochranu a po jejím udělení
vlastnické pr ávo převé st na poskytovatele. P říjemce má ná rok na úhradu prokazatelných
ná kladů s tím spojených, pokud nebyly součá st í uznaných ná kladů projektu. Ke zve řejnění
výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas
poskytovatele.

3)

Pr á va k vý sledk ům č innosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není ve řejnou zak á zkou, pat ří
p říjemci.

4)

Pro využit í vý sledk ů, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2 tohoto člá nku, platí, že
v p řípadě:

a ) výsledku plně financovaného z ve řejných prost ředků je p říjemce povinen zp řístupnit výsledky
za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zá jemcům o jejich
využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak
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b) vý sledku financovaného z veřejných prost ředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 %
výše ná kladů projektu je p říjemce povinen za podmínek stanovený ch ve smlouvě o vyu žití
výsledk ů přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpo ře z neve řejných
zdrojů podí lely,
c) výsledku podílově financovaného z veřejných prost ředků ve výši dosahující 50 % nebo méně
ná kladů projektu musí být součá stí smlouvy o využití výsledk ů dohoda o způsobu a termínech
využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpo ře z neve řejných zdrojů podílely,
d ) nevyu žit í vý sledk ů podílově financovaného z ve řejných a z jiných prost ředk ů způsobem a v
době stanovené ve smlouv ě o využití výsledk ů je p říjemce povinen poskytnout dosa žené
výsledky k využití za nediskriminujíc ích podmínek za tr žní cenu v šem zá jemcům.
III.
Návaznost na dokumenty
Interní směrnice Intemac Solutions, s.r.o. upravující způsob nakládání s výsledky řešení projektů
vý zkumu a vývoje se řídí:
Zá konem č. 130/ 2002 Sb., o podpo ře vý zkumu, experimentá lního vývoje a inovací z ve řejný ch
prost ředků a o změně některých souvisejících zákonů

Tato sm ě rnice nabývá účinnosti dne 8.11.2013

V Brně, dne 8.11.2013

Ing. Jiří Hudeček

jednatel

