Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Centrum vedecko-technických informácií
Adresa:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00151882
Kontaktné miesto:
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Silvester Sališ
Telefón:
02/ 69253 109
e-mail:
silvester.salis@cvtisr.sk
Názov predmetu zákazky:
„Vypracovanie vzorových zmlúv využiteľných v procese transferu technológií v rámci
implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií
na Slovensku – NITT SK.“

Druh zákazky:

Služby

Kategória služby číslo:

27

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

74112000-7 Poradenské služby v oblasti patentov
a autorských práv

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Hlavné miesto poskytovateľa služieb:
NUTS kód:

NIE
Centrum vedecko-technických informácií,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
SK01

Predpokladaná hodnota zákazky:

5000,- EUR s DPH

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zhotovenie diela – vypracovanie siedmych vzorových zmlúv
využiteľných v procese transferu technológií v rámci implementácie národného projektu
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Požadované zmluvy:
 Zmluva o sponzorovanom výskume
 Sublicenčná zmluva
 Postúpenie licencie
 Zmluva o prevode výlučných práv
 Zmluva o prevode práva na riešenie
 Zmluva o prevode práv z prihlášky
 Dohoda o prevoze materiálu
Podrobnejšie v Prílohe č.2 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

Lehota na predkladanie ponúk: 6.6.2014 o 13:00 hod
Ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa; podateľňa, prízemie,
miestnosť č. 47. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vonkajší obal ponuky
musí obsahovať označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ a meno zodpovednej
osoby za verejné obstarávanie u verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk.
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného
predmetu zákazky prípadne iný ekvivalentný doklad. V prípade, že uchádzačom je občianske
združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení
v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu.
Verejný obstarávateľ uzná aj alternatívu tohto dokladu v prípade:
že tento doklad nie je relevantný pre uchádzača, uchádzač predloží čestné vyhlásenie podľa
záväzného vzoru, ktorý sa nachádza v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. V prípade
ak ponuku predkladá kolektív spoluautorov, tzn. vystupujú ako skupina dodávateľov, je
potrebné čestné vyhlásenie predložiť za každého jedného autora v rámci kolektívu
spoluautorov v zmysle § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky
v EUR s DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som platcom
DPH“.
Uchádzač predloží v ponuke svoj návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk podľa
Prílohy č. 3. Výzvy na predloženie ponuky – Spôsob určenia ceny.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO
Názov projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK
Kód ITMS Projektu: 26240220043, 26220220095
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Kód Výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
Číslo zmluvy: OPVaV/NP/3/2010, OPVaV/NP/4/2010
Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva. Doba
trvania zákazky je do 50 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o vytvorení diela a licenčnej
zmluvy.
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.cvtisr.sk: 26.5.2014

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky

Čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam účasti,
týkajúcim sa osobného postavenia uchádzača
Uchádzač:
Meno priezvisko, tituly
Týmto čestne vyhlasujem, že pre činnosti vykonávané mnou (uchádzačom) v zmysle Vami
vyhláseného verejného obstarávania s názvom „Vypracovanie vzorových zmlúv využiteľných
v procese transferu technológií v rámci implementácie národného projektu Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ sa v prípade, ak
bude moja ponuka vyhodnotená ako úspešná netýka podnikania v zmysle zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ani iného
typu podnikania podľa osobitných predpisov, ale ako uchádzač som túto činnosť oprávnený
vykonávať ako autor v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
Na základe uvedeného nahrádza toto čestné vyhlásenie doklad „o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ a slúži na preukázanie splnenia
podmienky účasti, týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača.
Dátum:
Podpis uchádzača: ............................................

Príloha č. 2 Výzvy na predloženie ponuky

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Vypracovanie vzorových zmlúv využiteľných v procese transferu
technológií v rámci implementácie národného projektu Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT
SK.
Verejné obstarávanie sa realizuje pre účely implementácie národného projektu „Národná
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu
financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného
programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ
RKZ č. 26240220043.
Krátka charakteristika požadovaných zmlúv
Zmluva o sponzorovanom výskume
Sponzorovaný výskum je jednou zo základných a pomerne častých foriem realizácie transferu
technológií. Je založený na zabezpečení finančnej participácie subjektu odlišného od subjektu
realizujúceho praktickú stránku výskumu. Do úvahy prichádza zapojenie tak verejného
faktora (napr. status univerzity, prostriedky štátneho rozpočtu, úspešná participácia na
národnom, resp. zahraničnom projekte) ako aj súkromného faktora (napr. obchodná
spoločnosť). Nakoľko sa sponzorovaný výskum realizuje po právnej stránke ako
nepomenovaná zmluva, je na vôli zmluvných strán, ako si upravia tento vzťah. Na druhej
strane, vyváženie práv a povinností všetkých zúčastnených subjektov je predpokladom na
úspešný transfer prostredníctvom sponzorovaného výskumu. S tým súvisí aj potreba regulácie
výkonu práv duševného vlastníctva v tejto oblasti, finančné otázky (spôsob čerpania,
oprávnenosť nákladov), zodpovednosť a ďalšie témy, ktoré by v kvalitnej zmluve mali byť
ošetrené.

Sublicenčná zmluva a postúpenie licencie
Pokiaľ ide o oblasť používania predmetov duševného vlastníctva subjektom odvodeným od
nadobúdateľa licencie (t. j. od fyzickej/právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia
umožňujúca požadovaný spôsob použitia), treba rozlišovať najmä dve základné alternatívy
realizácie, a to prostredníctvom:
 sublicenčnej zmluvy;
 postúpenia licencie.
I keď v oboch prípadoch ide o odvodenie práva od nadobúdateľa licencie, takéto nakladanie je
zásadne odlišné z pohľadu jeho účinkov. V prípade udelenie sublicencie totižto právo
nadobúdateľa licencie používať predmet duševného vlastníctva ostáva zachované a paralelne
vzniká právo iného subjektu na použitie, ktoré však nie je odvodené od poskytovateľa

licencie, ale od nadobúdateľa licencie. Inými slovami, právny vzťah medzi poskytovateľom
a nadobúdateľom licencie ostáva zachovaný, vzniká však nový právny vzťah medzi
nadobúdateľom licencie (t. j. poskytovateľom sublicencie) a nadobúdateľom sublicencie. To
neplatí pri postúpení licencie, kedy nadobúdateľ licencie o svoje právo používať predmet
duševného vlastníctva „prichádza“, keďže toto právo prechádza na nový subjekt. Vniká tak
nový právny vzťah medzi poskytovateľom licencie a osobou, na ktorú bola licencia postúpená
(postupník).
Nakoľko je režim sublicenčnej zmluvy do istej miery závislý od licenčnej zmluvy, pri
špecifikácií sublicenčnej zmluvy je potrebné v značnej miere vychádzať z právnej úpravy
o licenčnej zmluve. Pre oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom budú
relevantné ustanovenia upravujúce licenčnú zmluvu podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“ alebo „AZ“), konkrétne § 44 AZ
umožňujúci udelenie oprávnenia tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie.
V súvislosti so sublicenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva je zase potrebné
prihliadať na ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“).
V prípade postúpenia licencie, primárnym zdrojom informácií je licenčná zmluva uzatvorená
medzi poskytovateľom a nadobúdateľom licencie. Cieľom postúpenia licencie je „vzdanie sa“
práva na určité zmluvne vymedzené spôsoby používania predmetu duševného vlastníctva
a umožnenie rovnakého spôsobu použitia predmetu tretím subjektom. Obmedzením zmluvnej
slobody zúčastnených subjektov je možnosť postúpenia práv explicitne vymedzených
v licenčnej zmluve, nie nad rámec (môže sa však realizovať len v časti).
Súčasťou špecifikácií zmlúv je aj zmluvný typ prostredníctvom, ktorého dochádza k zmene
nositeľa práv so všetkými právnymi následkami. V praxi ide o zmluvu o prevode výlučných
práv, ktorá je z právneho hľadiska tzv. nepomenovaným zmluvným typom v zmysle zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“ alebo „OZ“), prípadne Obchodného zákonníka. Cieľom zmluvy o prevode
výlučných práv je zmena subjektu, ktorý bude výlučne disponovať právami a neobmedzeným
spôsobom použitia predmetu chráneného právom duševného vlastníctva. Takéto nakladanie je
potrebné odlišovať postúpenia licencie, kedy nedochádza k zmene v osobe nositeľa práv, ale
len v osobe nadobúdateľa licencie. V oblasti práv priemyselného vlastníctva tiež nemožno
zabúdať na registračnú povinnosť, ktorá má vplyv na účinky zmluvy voči tretím osobám.
V oblasti autorského práva a niektorých práv priemyselného vlastníctva treba zohľadniť
nemožnosť využitia tohto zmluvného typu na všetky predmety ochrany (napr. nemožnosť
využitia v rámci práv k autorským dielam, resp. umeleckým výkonom, práv ku kolektívnej
ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a zemepisného označenia).
Zmluva o prevode výlučných práv
V oblasti prevodu výlučných práv sú vyčlenené dve kvázi samostatné oblasti, a to prevod
práva na riešenie a prevod práv z prihlášky, ktoré sú špecifikom v oblasti práv
priemyselného vlastníctva. Pri práve na riešenie pôjde o prevod dispozície nad uvedeným
riešením z pôvodcu riešenia na tretiu osobu, aby táto osoba mohla v plnom rozsahu nakladať s
daným riešením , najmä si ho registrovať. V prípade prevodu práv z prihlášky dochádza
k prevodu práv z prihlasovateľa na tretiu osobu po podaní prihlášky na registráciu predmetu
priemyselného vlastníctva avšak ešte predtým, ako príslušný úrad o registrácii rozhodne.

Subjekt, na ktorý boli práva z prihlášky prevedené, má právo zaregistrovať si predmet
priemyselného vlastníctva vo svojom mene, pričom zmena sa realizuje v rámci
prebiehajúceho konania o registrácií predmetu.
Dohoda o prevoze materiálu
Poslednou špecifikovanou zmluvou je dohoda o prevoze materiálu. I keď nejde o tradičnú
zmluvu, táto zmluva môže mať široké využitie v oblasti transferu technológií. Právnym
základom môže byť zmluva o preprave nákladu v zmysle § 765 a nasl. OZ, prípadne zmluva
o preprave veci v zmysle § 610 a nasl. OBZ, ktorých ustanovenia sa v prípade absencie
špecifickej úpravy v zmluve primerane aplikujú na vzniknutú situáciu. Pri koncipovaní
vzorovej zmluvy je potrebné zohľadniť možnú rôznorodosť prevážaného materiálu a dopady
s tým súvisiace, osobitne najmä zodpovednostné aspekty.
Pre ďalšie oblasti a špecifikáciu jednotlivých zmluvných typov je potrebné zohľadniť aj
relevantné ustanovenia ďalších právnych predpisov, konkrétne:
- zákon č. 435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„patentový zákon“ alebo „PZ“)
- zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“ alebo „ZÚV“)
- zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dizajnoch“ alebo „ZD“)
- zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č.
84/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane TPV“ alebo „ZOTPV“)
Minimálny obsah požadovaných zmlúv
Cieľom vzorových zmlúv, ktoré budú vypracované na základe predložených špecifikácií,
bude ich praktické využitie najmä jednotlivými centrami transferu poznatkov, ktoré na
Slovensku pôsobia. Nakoľko ide o pomerne komplikovanú oblasť práva, kvalitne
vypracované zmluvy budú predstavovať nástroj prevencie pred potenciálnymi aplikačnými
problémami. Opätovne však treba zdôrazniť, že vzorové zmluvy budú predstavovať len
odporúčaný štandard, avšak v každom prípade ich treba náležite adaptovať na konkrétny
prípad.
OSOBITNÁ ČASŤ
Predmetom tejto časti sú špecifikácie pre konkrétne vzorové zmluvy, k uzatváraniu ktorých
bude zvyčajne dochádzať v súvislosti s transferom poznatkov a technológií v podmienkach
Slovenskej republiky. Zmluvy vychádzajú zo slovenskej právnej úpravy; v prípade cudzieho
prvku v zmluvnom vzťahu treba preto potenciálne vziať do úvahy aj zahraničnú právnu
úpravu. Vzhľadom na princíp teritoriality môže zahraničná zákonná úprava práva duševného
vlastníctva, resp. občianskeho a obchodného práva vykazovať značné špecifiká (napr.
formálne náležitosti zmluvy, povinnosti zmluvných strán a pod.).
Predložené špecifikácie sa týkajú vzorových zmlúv vo vybraných oblastiach, konkrétne ide o
zmluvu o sponzorovanom výskume, sublicenčnú zmluvu, zmluvu o postúpení licencie,

zmluve o prevode výlučných práv, zmluvu o prevode práva na riešenie, zmluvu
o prevode práv z prihlášky a dohodu o prevoze materiálu.
Východiskom pre dané vzorové zmluvy sú najmä ustanovenia autorského zákona,
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Ustanovenia autorského zákona a
ustanovenia Obchodného zákonníka je potrebné primerane aplikovať najmä na sublicenčnú
zmluvu, zmluvu o postúpení licencie a zmluvu o prevode výlučných práv. V prípade zmluvy
o sponzorovanom výskume a zmluvy o prevoze materiálu, nie je v našom právnom poriadku
upravený osobitný zmluvný typ, a teda sa bude uzatvárať tzv. nepomenovaná zmluva buď
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka
(§ 261 ods. 2 OBZ).
ZMLUVA O SPONZOROVANOM VÝSKUME
Sponzorovaný výskum možno definovať ako prepojenie dvoch alebo viacerých subjektov za
účelom realizovania výskumu, v rámci ktorého môžu vzniknúť hmotné a/alebo nehmotné
výsledky výskumu, najmä predmety, na ktoré sa upínajú práva duševného vlastníctva.
Zvyčajne platí, že jeden zo zúčastnených subjektov (v ďalšom texte bude označovaný ako
sponzor) poskytne finančné prostriedky (resp. inú merateľnú hodnotu) potrebné na úspešnú
realizáciu výskumu. Existuje celá škála možností, ako konkrétne sa bude výkon práv
vytvoreného duševného vlastníctva realizovať (napr. každý realizátor výskumu môže sám
využívať predmety duševného vlastníctva, avšak na komerčné použitie v rámci transferu
technológií budú udeľovať súhlas spoločne so sponzorom).
V rámci sponzorovaného výskumu dochádza spravidla k prepojeniu finančných
(materiálnych) možností sponzora a personálnych kapacít, resp. materiálnych zdrojov
realizátora výskumu s cieľom umožniť jeho efektívnu realizáciu. Najčastejšie ide o spojenie
partnerov z verejnej sféry na jednej strane a súkromnej sféry na strane druhej. Týmto
subjektom môže byť vysoká škola, verejná alebo súkromná výskumná organizácia, malý
a stredný podnik alebo veľká obchodná spoločnosť.
Sponzorstvo sa môže realizovať po vertikálnej línií, t. j. prepojenie subjektov, ktoré na seba
nadväzujú (napr. univerzita je sponzorovaná obchodnou spoločnosťou na realizáciu výskumu,
pričom využívanie výsledku bude v prospech oboch zapojených subjektov), alebo po
horizontálnej línii, kedy dochádza k prepojeniu subjektov, ktoré by za iných okolností boli
konkurentmi (napr. vysoká škola s podobným zameraním sponzoruje inú vysokú školu, ktorá
má aktuálne vhodnejšie personálne a časové možnosti realizácie výskumu).
Právnym základom sponzorovaného výskumu sú najčastejšie zmluvy o sponzorovanom
výskume; terminológia pre označenie tohto typu zmlúv nie je jednotná a v praxi je možné
stretnúť sa s označeniami ako zmluva o sponzorovanom výskume, zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, zmluva o spolupráci, a iné. Ako vzorová zmluva by mala
byť vypracovaná zmluva o sponzorovanom výskume, pod ktorou sa však budú rozumieť aj
iné vyššie uvedené zmluvy. Z právneho hľadiska pôjde o tzv. nepomenovanú zmluvu buď
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka
(§ 261 ods. 2 OBZ).
V praxi môžeme rozlišovať niekoľko cieľov sponzorstva, ku ktorým možno zaradiť podporu
výskumnej úlohy bez potreby využívania finálneho výsledku sponzorom, sponzorovanie

výskumu s cieľom participovať na dosiahnutom výsledku, prípadne sponzorovanie výskumu
s cieľom umožniť verejnosti využívať a benefitovať z dosiahnutého výsledku. Všetky formy
sponzorovaného výskumu sa vyznačujú osobitosťami súvisiacimi napríklad s financovaním
nákladov, kontrolou využitia poskytnutých finančných prostriedkov a samotným výkonom
práv atď.
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o sponzorovanom výskume sú subjekty, kde jedna z nich sponzoruje
realizáciu výskumu, t.j. daný subjekt možno označiť ako sponzor a druhý subjekt zabezpečuje
praktickú realizáciu výskumu, t.j. tento subjekt možno označiť ako realizátora výskumu.
Strany sa môžu dohodnúť vzhľadom na práva a povinnosti aj na inom označení, napr.
partneri.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
V úvodných ustanoveniach môže byť všeobecne vymedzené postavenie subjektov. V prípade,
ak bude výskum súvisieť s realizáciou projektu, môže byť tento projekt uvedený a/alebo
popísaný. Na tomto mieste je možné všeobecnejšie vymedziť aj účel zmluvy.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy bude úprava vzájomných práv a povinností subjektov pri realizácii
sponzorovaného výskumu.
DEFINÍCIE
Uvedú sa v prípade potreby; alternatívne môžu byť uvedené v prílohe zmluvy.
ŠPECIFIKÁCIA VÝSKUMNEJ ÚLOHY
Popis výskumnej úlohy, ktorej riešenie má byť realizované sponzorovaným výskumom –
upravené buď priamo v zmluve alebo v prílohe zmluvy (napr. nový návrh riešenia, postup,
realizácia prác na vytvorení nového predmetu duševného vlastníctva atď.). Výsledok
výskumnej úlohy môže byť stanovený zmluvnými stranami.
VÝSLEDKY VÝSKUMNEJ ÚLOHY
Výsledky, ktoré vzniknú v dôsledku riešenia výskumnej úlohy a spôsob informovania by si
subjekty mali špecificky dohodnúť v zmluve v závislosti od cieľa sponzorstva. Minimum
informovanosti by mala predstavovať záverečná správa, v ktorej realizátor výskumu presne
a podrobne popíše priebeh riešenia výskumnej úlohy, výsledok výskumnej úlohy,
komplikácie, riziká a prekážky objektívnej povahy, ktoré mali vplyv na riešenie výskumnej
úlohy a dosiahnutie výsledku a zhodnotenie výsledkov výskumu. Neoddeliteľnou súčasťou
záverečnej správy mal byť aj podkladový materiál, ktorý bol vypracovaný alebo ktorý vznikol
v súvislosti s riešením výskumnej úlohy (ďalej len „záverečná správa“). O odovzdaní
záverečnej správy si strany vystavia preberací protokol. Odovzdanie záverečnej správy môže
mať dopad na oprávnenosť nákladov financovaných na základe zmluvy o sponzorovanom
výskume. V prípade, ak záverečná správa bude mať vady, táto skutočnosť sa vyznačí
v preberacom protokole. Partner je povinný odstrániť vady záverečnej správy do 15 dní od
vyznačenia vád v preberacom protokole.
Alternatívne v zmluve nemusia byť upravené žiadne výsledky výskumnej úlohy, pričom
sponzorstvo sa bude viazať len na realizáciu výskumu v určitej oblasti a pod., t. j. bez ohľadu
na výsledky.
FORMA SPONZORSTVA

V zmluve je vhodné, čo najpresnejšie špecifikovať formu sponzorstva, ktorou môže byť
najmä:
 poskytnutie finančných prostriedkov;
 poskytnutie materiálu potrebného na realizáciu výskumu;
 poskytnutie priestorov a personálne kapacity potrebné na realizáciu výskumu.
EKONOMICKÉ ASPEKTY REALIZÁCIE VÝSKUMU A OPRÁVNENOSŤ NÁKLADOV
Vo vzorovej zmluve sa alternatívne upravia ekonomické otázky. Rozhodujúcim kritérium je
povaha sponzorstva, t.j. či ide o nenávratný finančný príspevok na realizáciu výskumu bez
viazania na dosiahnutý výsledok alebo ide o formu sponzorstva, ktorá je závislá od
predloženého výsledku výskumu. Predloženie výsledku výskumu môže mať zásadný dopad
na oprávnenosť financovaných nákladov.
ČAS ODOVZDANIA VÝSLEDKU VÝSKUMNEJ ÚLOHY
V presne stanovenom termíne alebo v závislosti od inej skutočnosti (napr. trvanie projektu).
MIESTO REALIZÁCIE VÝSKUMU A MIESTO ODOVZDANIA VÝSLEDKU VÝSKUMNEJ ÚLOHY
V zmluve možno regulovať aj miesto realizácie výskumu (zvyčajne v sídle alebo
v priestoroch realizátora výskumu) a miesto odovzdania výsledku výskumnej úloh (zvyčajne
v papierovej alebo elektronickej verzii).
PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTOV
Sponzor musí byť povinný poskytnúť finančné prostriedky (resp. inú zmluvnými stranami
dohodnutú formu sponzorstva) realizátorovi výskumu. Realizátor výskumu musí povinný
riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou riešiť výskumnú úlohu, použiť finančné
prostriedky v súlade s účelom a predmetom zmluvy a výsledky výskumnej úlohy odovzdať vo
forme záverečnej správy. Sponzor by mal byť oprávnený pred začatím aj v priebehu riešenia
výskumnej úlohy žiadať od realizátora výskumu informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné
na posúdenie riešenia výskumnej úlohy, resp. oprávnenosti použitia prostriedkov v súlade so
zmluvou o sponzorovanom výskume.
Realizátor výskumu by mal byť povinný (najmä v prípade dlhšie trvajúcich projektov)
priebežne informovať sponzora o priebehu riešenia výskumnej úlohy, o vykonaných
činnostiach a o parciálnych výsledkoch dosiahnutých v tejto súvislosti. Interval si strany môžu
dohodnúť (napr. kvartálne, mesačne a pod.).
Alternatívne by sa vo vzorovej zmluve malo upraviť, kto nesie hmotnú zodpovednosť za
zariadenia, nástroje alebo iné hmotné prostriedky poskytnuté sponzorom za účelom realizácie
výskumnej úlohy. Alternatívne by sa tiež malo vymedziť, kto bude vykonávať práva, najmä
práva duševného vlastníctva, k potenciálnym výsledkom.
V prípade, ak bude sponzor na základe zmluvy poskytovať vecné plnenia najmä vo forme
prístupu k zariadeniam, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo držbe, mal by mať povinnosť
zabezpečiť prístup v určených hodinách/dňoch, a mal by byť povinný počas celého času
plnenia zmluvy zabezpečovať funkčnosť zariadení a zariadenia by mali vykazovať dohodnuté
alebo požadované parametre (opäť sa alternatívne modifikuje vo vzorovej zmluve).
Alternatívne je možné vo vzorovej zmluve navrhnúť aj iné práva a povinnosti zmluvných
strán.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Obidve strany by počas realizácie výskumu (alternatívne aj po skončení realizácie výskumu)
mali byť povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu a výsledkoch riešenej výskumnej úlohy,
výške a povahe sponzorstva, resp. o iných skutočnostiach. Povinnosť mlčanlivosti si strany
môžu osobitne upraviť aj v dohode o mlčanlivosti. Strany môžu označiť za dôverné aj iné
informácie, pri ktorých bude nielen povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ale ich aj utajovať
(napr. zabezpečiť ich utajovanie, označovať ich ako dôverné a pod.); povinnosť chrániť
dôverné informácie si strany môžu osobitne upraviť aj v dohode o ochrane dôverných
informácií.
Strany sa môžu dohodnúť na úplnom zbavení povinnosti mlčanlivosti alebo na obmedzení
povinnosti mlčanlivosti. Strany môžu takúto dohodu realizovať aj v elektronickej forme (emailom).
SANKCIE
Vo vzorovej zmluve sa navrhnú alternatívne možnosti jednotlivých sankcií. V prípade
hrubého porušenia zmluvy môže byť jednou zo sankcií napríklad povinnosť zaplatiť pokutu.
SKONČENIE ZMLUVY
Zmluva sa v zásade skončí uplynutím času, v rámci ktorého sa sponzorovaný výskum
realizuje. Upravená môže byť aj možnosť výpovede, prípadne odstúpenie od zmluvy.
Odstúpiť od zmluvy bude možné len v prípadoch, ktoré budú v zmluve výslovne
pomenované, napr. v prípade hrubého porušenia zmluvy, v dôsledku čoho bude mať realizátor
výskumu povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva sa bude uzatvárať na dobu určitú (napr. do skončenia výskumnej úlohy), ktoré
bude špecifikované konkrétnym dátumom alebo tým, že nastane nejaká skutočnosť. Predĺžiť
túto zmluvu bude možné len písomným dodatkom.
Spory z tejto zmluvy budú riešiť všeobecné súdy (alternatívne rozhodcovský súd).
V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky (napr.
ustanovenia o prejavoch vôle).
SUBLICENČNÁ ZMLUVA
Špecifikácia sublicenčnej zmluvy vychádza najmä z ustanovení § 44 autorského zákona a §
508 a nasl. Obchodného zákonníka. Využitie sublicenčnej zmluvy možno odvodiť z § 44
autorského zákona, ktorý priamo ustanovuje oprávnenie nadobúdateľa udeliť tretej osobe
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie so súhlasom autora. Aj napriek tomu, že
zákon priamo nehovorí o zmluvnom type sublicenčnej zmluvy v praxi ide o zaužívaný pojem
používaný na označenie daného zmluvné vzťahu, ktorý obsahovo vychádza z právnej úprav
licenčnej zmluvy (§ 40 a nasl. AZ). V prípade predmetov chránených právom priemyselného
vlastníctva je základom § 508 a nasl. OBZ, ktorý ale špecificky neupravuje postup udelenia
súhlasu tretej osobe na výkon práva.

Pre účely sublicencie je potrebný súhlas nositeľa práv, napr. autora, majiteľa patentu atď.,
ktorý explicitne umožní udeľovanie sublicencií tretím osobám subjektom, ktorý disponuje
určitými právami na základe licenčnej zmluvy. Nižšie uvedené špecifikácie sa zaoberajú tak
situáciou predmetov chránených prostredníctvom autorského zákon ako aj predmetmi
chránenými predpismi z oblasti práv priemyselného vlastníctva.
Právnym základom daného vzťahu je sublicenčná zmluva, ktorá nie je v našom právnom
poriadku upravená osobitným spôsobom, a teda sa bude uzatvárať tzv. nepomenovaná zmluva
buď podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného
zákonníka (§ 261 ods. 2 OBZ).
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami sublicenčnej zmluvy sú poskytovateľ a nadobúdateľ sublicencie. Poskytovateľom
sublicencie sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má platnú licenčnú zmluvu
s nositeľom práv, na základe ktorej oprávnene používa určitý predmet duševného vlastníctva.
Nadobúdateľom sublicencie je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude
odvodzovať svoje oprávnenie používať predmet duševného vlastníctva od nadobúdateľa
licencie (t. j. poskytovateľa sublicencie).
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úvodné ustanovenia by malo obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán
z hľadiska ich právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto
ustanoveniach možno odkázať aj na projekt, v rámci ktorého sa transfer realizuje, prípadne
iné okolnosti, ktoré s tým súvisia.
PREDMET ZMLUVY
Predmet sublicenčnej zmluvy sa vymedzí ako udelenie súhlasu na využívanie predmetu
duševného vlastníctva poskytovateľom sublicencie a povinnosť nadobúdateľa sublicencie
uhradiť odmenu. Predmetom sublicenčnej zmluvy bude aj úprava vzájomných práv a
povinností zmluvných strán. Pri určovaní predmetu duševného vlastníctva bude podstatná
základná licenčná zmluva, od ktorej poskytovateľ sublicencie odvodzuje svoje právo
vstupovať do tohto zmluvného vzťahu. Licenčná zmluva môže tvoriť aj prílohu sublicenčnej
zmluvy.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. V prípade
sublicenčnej zmluvy podľa autorského zákona sa v zmluve zadefinuje udelenie súhlasu na
využívanie predmetu chráneného autorským zákonom, najmä spôsob použitia, rozsah
licencie, územie a odmena za udelenie sublicencie (absencia niektorej z náležitostí však
nespôsobuje neplatnosť zmluvy). Znova treba zdôrazniť, že poskytovateľ sublicencie môže
vychádzať iba z licenčnej zmluvy, ktorou disponuje a bez súhlasu pôvodného nositeľa práv
nemôže udeliť viac oprávnení, resp. širšie vymedzeného oprávnenia, ako tie, ktorú sú
v pôvodnej licenčnej zmluve vymedzené.
Spôsob použitia môže byť definovaný :
 rovnako ako v licenčnej zmluve, od ktorej je sublicenčná zmluva odvodená;
 užšie vymedzenie spôsobu použitia, t.j. taxatívne vymenované spôsoby v súlade
s pôvodnou licenčnou zmluvou.

Rozsah licencie môže v sublicenčnej zmluve kopírovať ustanovenia pôvodnej licenčnej
zmluvy, prípadne môže byť vymedzený reštriktívne v komparácií s rozsahom, ktorým
disponuje nadobúdateľ licencie (t. j. poskytovateľ sublicencie). Rozsah licencie možno
špecifikovať územne alebo vecne (napr. počtom výtlačkov).
Čas, na ktorý sa sublicenčná zmluva uzatvára je ďalšou podstatnou náležitosťou zmluvy. Pri
tvorbe zmluvy nemožno prekročiť čas vymedzený v pôvodnej licenčnej zmluva ani hornú
hranicu doby ochrany vymedzenej v autorskom zákone.
Odmena môže byť koncipovaná ako odplatná, resp. bezodplatná vzhľadom na vôľu
zmluvných strán. Odmena môže byť nastavená ako jednorazová alebo vyplácaná postupne,
a jej výška môže byť fixná alebo závislá od výnosov z využitia predmetu duševného
vlastníctva, resp. ako kombinácia viacerých spôsobov výpočtu odmeny.
V prípade predmetov chránených v rámci právnych predpisov spadajúcich do oblasti
priemyselného vlastníctva je potrebné v sublicenčnej zmluve upraviť spôsob výkonu práv,
rozsah výkonu práv, územie a odmena za udelenie sublicencie. Na určenie uvedených oblastí
sa primerane aplikujú pravidlá analyzované vyššie v rámci predmetov chránených
prostredníctvom autorského zákona. Aj v tejto oblasti platí obmedzenie nemožnosti udelenia
viac ako práv ako je obsiahnutých v pôvodnej licenčnej zmluve.
Alternatívne sa môže pri oboch variantoch upraviť aj to, či pôjde o sublicenčnú zmluvu
výhradnú alebo nevýhradnú (ak sa táto skutočnosť v sublicenčnej zmluve neuvedie, platí, že
ide o nevýhradnú sublicenciu). V prípade výhradnej sublicenčnej zmluvy platí, že
poskytovateľ sublicencie nesmie udeliť tretej osobe sublicenciu na spôsob použitia udelený
výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia
spôsobom, na ktorý udelil výhradnú sublicenciu. Ak poskytovateľ sublicencie udelil
nevýhradnú sublicenciu, nie je dotknuté jeho právo používať chránený predmet spôsobom, na
ktorý nevýhradnú sublicenciu udelil, a takisto nie je dotknuté jeho právo udeliť ďalšiu
sublicenciu tretej osobe.
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej sublicenčnej zmluvy sa osobitne môže upraviť aj omeškanie nadobúdateľa
sublicencie so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne)
sa tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce
zo sublicenčnej zmluvy, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane pokutu v dohodnutej
sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno koncipovať aj v rámci
samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej sublicenčnej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä
odstúpenie od zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.
POSTÚPENIE LICENCIE

Obdobne ako udelenie sublicencie, aj postúpenie licencie vychádza najmä z ustanovení § 44
autorského zákona a z § 508 a nasl. Obchodného zákonníka. Postúpenie licencie predstavuje
nástroj umožňujúci zmenu subjektu, ktorý disponuje právom používať (využívať) predmet
duševného vlastníctva. Tak v prípade predmetov chránených autorským zákonom, ako aj
predmetov chránených právom priemyselného vlastníctva je potrebný súhlas autora, majiteľa
patentu, resp. iného nositeľa práv (porovnaj § 511 ods. 2 OBZ, v zmysle ktorého
Nadobúdateľ nie je oprávnený prenechať výkon práva iným osobám). Druhým predpokladom
na realizáciu postúpenia licencie je existencia pôvodnej licencie, ktorá sa premietne do
licencie tretieho subjektu. Základnou podmienkou zostáva možnosť postúpenia iba tých práv,
ktorými nadobúdateľ licencie disponuje. V prípade potreby širšieho rozsahu oprávneného
použitia by bolo potrebné kontaktovať nositeľa práv k danému predmetu (poskytovateľa
licencie).
Právnym základom uvedeného vzťahu bude zmluva o postúpení licencie, ktorá nie je v našom
právnom poriadku upravená osobitným spôsobom, a teda sa bude uzatvárať tzv.
nepomenovaná zmluva buď podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo
ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 2 OBZ).
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o postúpení licencie sú postupník a postupca. Postupcom licencie sa
rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá je v pozícií nadobúdateľa pôvodnej licencie.
Postupníkom licencie je tretí subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý bude disponovať
rovnakými právami ako pôvodný nadobúdateľ licencie. Rozdielom v komparácií so
sublicenčnou zmluvou je, že postupca po postúpení licencie stráca akékoľvek oprávnenia na
vymedzené použitie chráneného predmetu vyplývajúce z pôvodnej licenčnej zmluvy.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán
z hľadiska ich právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto
ustanoveniach možno odkázať aj na projekt, v rámci ktorého sa postúpenie licencie realizuje,
prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia.
PREDMET ZMLUVY
Predmet zmluvy o postúpení licencie sa vymedzí ako udelenie súhlasu na postúpenie licencie
(na v zmluve vymedzený predmet) postupcom a povinnosť postupníka uhradiť odmenu.
Predmetom zmluvy o postúpení licencie bude aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. V zmluve
sa zadefinuje udelenie súhlasu na postúpenie licencie a najmä spôsob použitia, rozsah
licencie, čas a odmenu za udelenie licencie. V prípade predmetov chránených právom
priemyselného vlastníctva by išlo o spôsob výkonu práv, rozsah výkonu práv, územie
a odmenu.
Pri určovaní jednotlivých kategórií je potrebné vychádzať z pôvodnej licenčnej zmluvy (aj
z dôvodu nemožnosti postúpenia viac práv) a k zmluve buď:
 priložiť licenčnú zmluvu ako prílohu (pokiaľ sa tak strany dohodnú);



použiť rovnaké ustanovenia definujúce uvedené kategórie, ktoré sú obsiahnuté v licenčnej
zmluve.

Rovnaký princíp sa uplatní aj pri učení typu licencie, t. j. či ide o licenciu výhradnú alebo
nevýhradnú (ak táto skutočnosť v pôvodnej licenčnej zmluve nie je uvedená, platí, že ide o
nevýhradnú licenciu).
Alternatívne sa môžu upraviť aj ďalšie náležitosti zmluvy o postúpení licencie, napríklad
povinnosť nadobúdateľa licencie využívať licenciu (povinnosť výkonu práv), povinnosť
udržiavať právo, informačná povinnosť a povinnosť poskytnúť podklady potrebné na výkon
práva, účel využívania (napr. komerčný/nekomerčný), povinnosť utajovania poskytnutých
podkladov a pod. Aj v tejto oblasti je primárnym zdrojom pôvodná licenčná zmluva
a povinnosti v nej obsiahnuté, ktoré bude musieť dodržiavať aj postupník.
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej zmluvy o postúpení licencie sa osobitne môže upraviť aj omeškanie
postupcu so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania. (Alternatívne) sa
tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky vyplývajúce zo
zmluvy o postúpení licencie, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane pokutu v dohodnutej
sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno koncipovať aj v rámci
samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej zmluve o postúpení licencie upravia možnosti skončenia zmluvy,
najmä odstúpenie od zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.
V oblasti priemyselných práv sa odporúča deklarovať aj právne účinky zmluvy o postúpení
licencie voči tretím osobám, ktoré sa nadobúdajú odo dňa zápisu do registra (ide o kogentné
ustanovenie, od ktorého sa strany nemôžu odchýliť). To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré
o zmluve o postúpení licencie vedeli alebo podľa okolností mali vedieť.
ZMLUVA O PREVODE VÝLUČNÝCH PRÁV
Vzhľadom na rôzne situácie, ktoré môžu v praxi vzniknúť, ale aj z dôvodu odlišností pri
právach priemyselného vlastníctva (napr. registračný princíp) je táto oblasť delená do troch
častí, a to:
 prevod výlučných práv;
 prevod práva na riešenie;
 prevod práva prihlášky.
A. Prevod výlučných práv
Zmluvu o prevode výlučných práv možno definovať ako zmluvu prostredníctvom, ktorej
dochádza k zmene nositeľa práva v absolútnom rozsahu. Nový nositeľ práv bude disponovať

všetkými právami ohľadne možnej dispozície s chráneným predmetom. Limitom využitia
zmluvného typu zostávajú ustanovenia autorského zákona, ktorý prevoditeľnosť práv
v niektorých prípadoch explicitne vylučuje. Ide o vylúčenie prevoditeľnosti autorského práva
a práva výkonných umelcov, kedy je možné riešiť danú situáciu prostredníctvom široko
koncipovaných výhradných licenčných zmlúv, prípadne následne využitím zmlúv
sublicenčných, ktorej vzorové znenie bude vypracované v rámci tejto série vzorových zmlúv.
V prípade predmetov chránených právom priemyselného vlastníctva sa prevod výlučných
práv realizuje vo forme prevodu práv k zapísanému predmetu (napr. prevod patentu, prevod
registrovaného dizajnu), pričom zmenu subjektu je potrebné označiť v registri, aby takáto
zmluva nadobudla účinky voči tretím osobám.
Právnym základom prevodu výlučných práv sú najčastejšie zmluvy o prevode výlučných
práv; terminológia pre označenie tohto typu zmlúv nie je vždy jednotná, ale v praxi je možné
najčastejšie sa stretnúť s označením zmluva o prevode, resp. v oblasti priemyselných práv
zmluva o prevode patentu, zmluva o prevode ochrannej známky, a pod. Ako vzorová zmluva
by mala byť vypracovaná zmluva o prevode výlučných práv so zameraním na oblasť
priemyselného vlastníctva, ktorá bude modifikovateľná na všetky relevantné oblasti práva
duševného vlastníctva. Vzhľadom na to, že štandardné zmluvné typy neupravujú špecificky
zmluvu o prevode, zmluva sa bude uzatvárať ako tzv. nepomenovaná zmluva buď podľa
ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka (§
261 ods. 2 OBZ).
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o prevode výlučných práv sú subjekty zvyčajne označované ako
prevádzajúci a nadobúdateľ. Prevádzajúci je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá
má výlučné práva k určitému predmetu ochrany. Nadobúdateľ je akákoľvek fyzická alebo
právnická osoba, na ktorú sa prevádzajú výlučné práva k určitému predmetu ochrany.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
V úvodných ustanoveniach bude všeobecne vymedzené postavenie subjektov. V prípade, ak
bude výskum súvisieť s realizáciou projektu, môže byť tento projekt uvedený a/alebo
popísaný. Na tomto mieste je možné všeobecnejšie vymedziť aj účel zmluvy.
PREDMET ZMLUVY
Predmet zmluvy o prevode výlučných práv sa vymedzí ako prevod výlučných práv na tretiu
stranu, ktorou je nadobúdateľ. V prípade, ak ide o odplatný prevod, bude predmetom tejto
zmluvy aj povinnosť nadobúdateľa uhradiť odmenu. Predmetom vzorovej zmluvy bude aj
úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív.
V zmluve je potrebné presne špecifikovať predmet, ktorého sa prevod práva týka, aby v praxi
nevznikali pochybnosti v súvislosti s identifikáciou nositeľa práv k danému predmetu.
Vhodné je aj presné označenie druhu predmetu (napr. zvukový záznam, zvukovo-obrazový
záznam, resp. patent, vynález) z dôvodu identifikácie rozsahu prevádzaných práv (napr.
uvedením registračného čísla pre predmety priemyselného vlastníctva).

V zmluve sa zadefinuje udelenie súhlasu na prevod výlučných práv a v prípade odplatnosti
prevodu je potrebné presne zadefinovať spôsob odplaty, spôsob splácania, prípadne iné práva
a povinností prepojené s úhradou odmeny.
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej zmluvy o prevode výlučných práv sa osobitne môže upraviť aj omeškanie
nadobúdateľa so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania.
(Alternatívne) sa tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky
vyplývajúce zo zmluvy o prevode výlučných práv, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane
zmluvnú pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno
koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od
zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä platnosť a účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.
B. Prevod práva na riešenie
Cieľom uvedeného zmluvného typu pre oblasť priemyselného vlastníctva je zabezpečenie
možnosti nakladania s riešením iným subjektom ako je samotný pôvodca, a to pred podaním
prihlášky na registráciu predmetu priemyselného vlastníctva. Existencia právneho základu je
podmienkou na podanie prihlášky iným subjektom ako pôvodcom (porovnaj napr. § 37 ods. 5
patentového zákona).
Vzhľadom na to, že štandardné zmluvné typy neupravujú špecificky prevod práva podať
prihlášku, zmluva sa bude uzatvárať ako tzv. nepomenovaná zmluva buď podľa ustanovení
Občianskeho zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 2
OBZ).
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o prevode práva na riešenie sú prevádzajúci a nadobúdateľ. Prevádzajúcim
sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má pred podaním prihlášky na registráciu
predmetu priemyselného vlastníctva právo na určité riešenie (pôvodca). Nadobúdateľom je
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje využiť dané riešenie a pokračovať
v jeho vývoji, prípadne získať ochranu formou registrácie predmetu priemyselného
vlastníctva.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán z
hľadiska ich právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto
ustanoveniach možno odkázať aj na projekt, v rámci ktorého sa prevod práva na riešenie
realizuje, prípadne iné okolnosti, ktoré s tým súvisia.
PREDMET ZMLUVY

Predmet zmluvy o prevode práva na riešenie sa vymedzí ako prevod práva k určitému riešeniu
a povinnosť nadobúdateľa uhradiť odmenu, pokiaľ sa strany nedohodnú na bezodplatnom
prevode. Predmetom zmluvy o prevode práva na riešenie bude aj úprava vzájomných práv a
povinností zmluvných strán.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. V zmluve
je potrebné zadefinovať popis riešenia, ktoré je predmetom zmluvy o prevode práva na
riešenie. Zároveň je potrebné definovať odmenu, ktorú je nadobúdateľ povinný uhradiť za
prevod práva na riešenie, pokiaľ sa strany nedohodnú na bezodplatnom prevode práva na
riešenie. Prílohu zmluvy môžu tvoriť nákresy, technické riešenia, prípadne iné detailné popisy
riešenia.
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej zmluvy o prevode práva na riešenie sa osobitne môže upraviť aj omeškanie
nadobúdateľa so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania.
(Alternatívne) sa tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky
vyplývajúce zo zmluvy o postúpení práva na riešenie, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej
strane pokutu v dohodnutej sume. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno
koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej zmluve o prevode práva na riešenie upravia možnosti skončenia
zmluvy, najmä odstúpenie od zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.
C. Prevod práv z prihlášky
Cieľom uvedeného zmluvného typu, ktorý sa uplatňuje výlučne pri registrovaných
predmetoch priemyselného vlastníctva, je zabezpečiť možnosť zmeny subjektu v rámci
prebiehajúceho konania o podanej prihláške (t. j. z prihlasovateľa na inú osobu). V danom
prípade môže byť prihlasovateľ pôvodca alebo iná osoba, na ktorú bolo (pred podaním
prihlášky) prevedené právo na riešenie, pričom táto osoba po podaní prihlášky prevedie práva
z prihláseného predmetu priemyselného vlastníctva na inú osobu.
Vzhľadom na to, že štandardné zmluvné typy neupravujú špecificky prevod práv z prihlášky,
zmluva sa bude uzatvárať ako tzv. nepomenovaná zmluva buď podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 2 OBZ).
Samotné označenie tohto zmluvného typu nie je zákonom determinované a bolo zvolené
najmä z dôvodu jeho odlíšenia od prevodu výlučných práv a prevodu práv pôvodcu pred
podaním prihlášky, ktoré sa označuje ako prevod práva na riešenie.
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o prevode práv z prihlášky sú prevádzajúci a nadobúdateľ. Prevádzajúcim sa
rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku na registráciu predmetu
chráneného právom priemyselného vlastníctva (nie je nevyhnutné, aby išlo o pôvodcu

predmetu priemyselného vlastníctva). Nadobúdateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má záujem pokračovať v konaní prebiehajúcom o podanej prihláške vo svojom
mene.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úvodné ustanovenia budú obsahovať predovšetkým zadefinovanie zmluvných strán
z hľadiska ich právnej formy, povahy činnosti (predmetu podnikania) a pod. V týchto
ustanoveniach možno odkázať aj na projekt, v rámci ktorého sa prevod realizuje, prípadne iné
okolnosti, ktoré s tým súvisia.
PREDMET ZMLUVY
Predmet zmluvy o prevode práv z prihlášky sa vymedzí ako prevod práv z prihlášky
prevádzajúcim. V prípade, ak ide o odplatné postúpenie, bude predmetom tejto zmluvy aj
povinnosť nadobúdateľa uhradiť odmenu. Predmetom vzorovej zmluvy bude aj úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. V zmluve
sa upraví aj zmena subjektu podanej prihlášky. V zmluve je potrebné presne zadefinovať
spôsob odplaty za prevod práva, spôsob splácania, prípadne iné práva a povinností prepojené
s úhradou odmeny. Alternatívou môže byť zmluvne dohodnutá suma, ktorú bude potrebné
uhrádzať v prípade úspešnosti prihlášky a udelenia patentu, resp. inej formy ochrany daného
predmetu chráneného právnymi predpismi z oblasti práva priemyselného vlastníctva.
V zmluve, resp. ako súčasť jej prílohy (nákresy, detailný popis a pod.), je potrebné presne
opísať predmet, ktorý je súčasťou prihlášky a identifikovať podanú prihlášku a súvisiace
konanie (napr. číslom prihlášky). Vzhľadom na charakter situácie a cieľ, ktorým je
zaregistrovanie predmetu a získanie požadovanej formy ochrany je potrebné osobitne upraviť
zachovávanie mlčanlivosti o informáciách, ktoré by mohli zmariť, prípadne by mali negatívny
dopad na prebiehajúce konanie.
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej zmluvy o prevode práv z prihlášky sa osobitne môže upraviť aj omeškanie
nadobúdateľa so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania.
(Alternatívne) sa tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky
vyplývajúce zo zmluvy o prevode prihlášky, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane
zmluvnú pokutu v dohodnutej výške. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno
koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od
zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.
ZMLUVA O PREVOZE MATERIÁLU

Zmluva o prevoze materiálu predstavuje právny základ umožňujúci zmenu umiestnenia
materiálu z jedného miesta na druhé z dôvodu potreby realizácie výskumu, resp. zabezpečenia
transferu technológií. Cieľom zmluvy je právne ošetriť hlavné oblasti, na ktorých sa zmluvné
strany musia dohodnúť, pričom musí ísť o vzorovú zmluvu ľahko modifikovateľnú z dôvodu
veľkého množstva rôznych variant prevozu materiálu. Nakoľko pojem „materiál“ je potrebné
vnímať v najširšom slova zmysle, v praxi môže ísť o rozličné situácie; na prvom mieste sa
však „materiálom“ budú rozumieť odberové materiály, vzorky, biologické materiály, ale
napríklad aj prchavé a nebezpečné látky.
Právnym základom môže byť Zmluva o preprave nákladu v zmysle § 765 a nasl. OZ,
prípadne Zmluva o preprave veci v zmysle § 610 a nasl. OBZ, ktorých ustanovenia sa
v prípade absencie špecifickej úpravy v zmluve primerane aplikujú na vzniknutú situáciu.
V prípade nedodržania obligatórnych náležitostí jednotlivých zmluvných typov je možné
situáciu riešiť využitím tzv. nepomenovanej zmluvy buď podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka (§ 51 OZ) alebo ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 2 OBZ).
ZMLUVNÉ STRANY
Stranami zmluvy o prevoze materiálu sú subjekty zvyčajne označované ako odosielateľ a
dopravca. Odosielateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem na
prevoze materiálu. Dopravca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečí
prevoz a odovzdanie materiálu príjemcovi.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
V úvodných ustanoveniach bude všeobecne vymedzené postavenie subjektov. Na tomto
mieste je možné všeobecnejšie vymedziť aj účel zmluvy.
PREDMET ZMLUVY
Predmet zmluvy o prevoze materiálu sa vymedzí ako prevoz materiálu od odosielateľa
príjemcovi využitím služieb tretieho subjektu, t.j. dopravcu. Alternatívou môže byť prevoz
materiálu na miesto určenia samotným príjemcom, ktorý využije na zabezpečenie transportu
svoje vlastné kapacity a bude vystupovať z pohľadu zmluvy aj ako dopravca. V prípade, ak
ide o odplatný prevoz materiálu, bude predmetom tejto zmluvy aj povinnosť odosielateľa
uhradiť odmenu. Predmetom vzorovej zmluvy bude aj úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V tejto časti vzorovej zmluvy bude nevyhnutné jasne špecifikovať vzájomné práva
a predovšetkým povinnosti zmluvných strán s možnosťami jednotlivých alternatív. V zmluve
je potrebné presne špecifikovať materiál, ktorého sa prevoz týka, aby v praxi nevznikali
pochybnosti v súvislosti s presnou identifikáciou materiálu. Vhodné je aj presné označenie
druhu, množstva, povahy materiálu (napr. krehký, biologický, nebezpečný a pod.) z dôvodu
zabezpečenia špecifických podmienok potrebných na prevoz.
V zmluve sa zadefinuje spôsob odovzdávania a preberania materiálu využitím napr.
preberacieho a odovzdávacieho protokolu. V zmluve je potrebné upraviť aj možnosť využitia
tretieho subjektu na zabezpečenie prenosu materiálu, pričom uvedené je v prípade záujmu
odosielateľa možné vylúčiť.

V prípade odplatného prevozu materiálu je v zmluve potrebné špecifikovať výšku odmeny,
spôsob platby a okamih platby. Alternatívou môže byť využitie tzv. zálohových platieb.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
V zmluve o prevoze materiálu bude potrebné presne špecifikovať subjekt, ktorý zodpovedá za
škodu v rôznych štádiách prevozu, od odovzdania na prevoz, samotným prevozom materiálu
až po jeho odovzdanie príjemcovi. Je vhodné presne identifikovať moment prechodu
zodpovednosti (napr. momentom odovzdania materiálu, momentom podpisu preberacieho
protokolu a pod.).
SANKCIE A SKONČENIE ZMLUVY
V rámci vzorovej zmluvy o prevoze materiálu sa osobitne môže upraviť aj omeškanie
odosielateľa so zaplatením odmeny a jeho povinnosť uhradiť úrok z omeškania.
(Alternatívne) sa tiež môže upraviť, že strana, ktorá poruší zavineným konaním záväzky
vyplývajúce zo zmluvy o prevoze materiálu, sa zaviaže zaplatiť druhej zmluvnej strane
zmluvnú pokutu v dohodnutej výške. Zároveň môže byť v zmluve upravené, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Dohodu o zmluvnej pokute možno
koncipovať aj v rámci samostatného článku označeného ako „sankcie“.
Osobitne sa vo vzorovej zmluve upravia možnosti skončenia zmluvy, najmä odstúpenie od
zmluvy a výpoveď zmluvy.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V tejto časti sa upraví najmä účinnosť zmluvy (s osobitným zreteľom na povinné
zverejňovanie zmlúv), počet rovnopisov zmluvy, tzv. salvátorská klauzula, rozhodovanie
sporov (s alternatívou rozhodcovského súdu) a ďalšie štandardné vyhlásenia a doložky.

Príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky

Spôsob určenia ceny
Cena za predmet zákazky bude stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení
neskorších predpisov.
Uchádzač určí cenu v ponuke v EUR s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov do Formulára číslo 1 (viď nižšie). Uchádzač
nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku ako i v
súlade so zákonom o cenách.

Formulár č. 1
Meno uchádzača1:

Adresa uchádzača2:

Predmet zákazky

Cena za predmet zákazky s DPH/
Celková cena zákazky

Vypracovanie vzorových zmlúv využiteľných v
procese transferu technológií v rámci implementácie
národného projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT
SK

Dátum:

.............................................................
podpis uchádzača3

1

V prípade ak ponuku predkladá kolektív spoluautorov (skupina uchádzačov) uviesť meno každého autora
V prípade ak ponuku predkladá kolektív spoluautorov (skupina uchádzačov) uviesť adresu každého autora
3
V prípade ak ponuku predkladá kolektív spoluautorov (skupina uchádzačov) podpis každého autora
2

