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Príloha A

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Na základe èlánku V tejto Dohody sa ustanovuje:
Zmluvné strany zabezpeèia zodpovedajúcu
a úèinnú ochranu duševného vlastníctva vytvoreného alebo získaného pod¾a tejto Dohody a zodpovedajúcich vykonávacích dojednaní. Zmluvné strany súhlasia, že spolupracujúce subjekty sa
upovedomia bez meškania navzájom o všetkých
vynálezoch alebo autorských právach vzniknutých
v rámci tejto Dohody a že sa budú vèas usilova•
o získanie ochrany pre toto duševné vlastníctvo.
Práva k tomuto duševnému vlastníctvu budú
rozdelené pod¾a ustanovení tejto prílohy.
I. Rozsah

A. Táto príloha sa vz•ahuje na všetky èinnosti
v rámci spolupráce pod¾a tejto Dohody, pokia¾ nie
je dohodnuté inak medzi zmluvnými stranami alebo
ich splnomocnencami.
B. Na úèely tejto Dohody sa „duševné vlastníctvo“
chápe pod¾a definície obsiahnutej v èlánku 2,
Konvencie o vytvorení svetovej organizácie na
ochranu
duševného
vlastníctva
podpísanej
v Stockholme 14. júla 1967.
C. Táto príloha sa týka príslušného rozdelenia
práv, nárokov a licenèných poplatkov medzi
zmluvné strany alebo spolupracujúce subjekty ich
štátov. Každá zmluvná strana zabezpeèí, aby spolupracujúce subjekty štátov druhej zmluvnej strany mohli dosta• práva k duševnému vlastníctvu
rozdelené pod¾a tejto prílohy prostredníctvom
kontraktov so svojimi vlastnými spolupracujúcimi
subjektmi alebo inými zákonnými cestami, ak je to
potrebné. Táto príloha inak nemení alebo nepredurèuje rozdelenie práv medzi zmluvnú stranu
a príslušníkov štátu zmluvnej strany, ktoré sa bude
spravova• právnym poriadkom a praxou príslušnej
zmluvnej strany.
D. Spory týkajúce sa duševného vlastníctva
a vzniknuté v rámci tejto Dohody by sa mali vyrieši•
rokovaním medzi príslušnými spolupracujúcimi
subjektmi alebo pod¾a potreby i zmluvnými stranami alebo ich splnomocnencami. Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa sporná záležitos• odovzdá
arbitráži na vydanie záväzného rozhodnutia pod¾a
platných ustanovení medzinárodného práva. Pokia¾ sa písomne zmluvné strany alebo ich splnomocnenci inak nedohodnú, platia arbitrážne pravidlá
Komisie
Spojených
národov
pre
medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
E. Ukonèenie alebo uplynutie platnosti tejto Dohody nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté
pod¾a tejto prílohy.

II. Rozdelenie práv

A. Každá zo zmluvných strán je oprávnená na
nevýhradnú, neodvolate¾nú, bezplatnú licenciu pre
všetky krajiny na prekladanie, reprodukciu a verejné publikovanie vedecko-technických èlánkov,
správ a kníh priamo vzniknutých zo spolupráce
pod¾a tejto Dohody. Všetky verejne distribuované
výtlaèky diel chránených autorským právom
a vzniknutých pod¾a tohto ustanovenia budú obsahova• mená autorov diela, pokia¾ autor výslovne
neodmietne by• menovaný.
B. Práva ku všetkým formám duševného
vlastníctva, a to iné ako práva opísané v úseku
II/A, sa rozdelia týmto spôsobom:
1. Výskumní pracovníci, napr. vedci prijímaní predovšetkým na doplnenie svojho vzdelania,
dostanú práva k duševnému vlastníctvu pod¾a
zásad hostite¾skej inštitúcie. Navyše každý
vyslaný odborník uvedený ako pôvodca vynálezu je oprávnený pomerne sa podie¾a• na licenèných poplatkoch získaných hostite¾skou
organizáciou z poskytnutia práva na využitie
duševného vlastníctva.
2.
(a) pokia¾ sa týka duševného vlastníctva vytvoreného
poèas
spoloèného
výskumu,
napríklad, ak zmluvné strany, zúèastnené
inštitúcie alebo osoby súhlasili vopred
s rozsahom práce, každá zmluvná strana
alebo jej spolupracujúce subjekty budú ma•
príslušné právo na všetky práva a nároky na
svojom vlastnom území. Práva a nároky
v tretích krajinách budú urèené vo vykonávacích dojednaniach. Ak výskum nie je urèený ako „spoloèný výskum“ v príslušných vykonávacích
dojednaniach,
práva
k duševnému vlastníctvu vzniknuté z tohto
výskumu, sa rozdelia pod¾a ods. IIB1. navyše
každá osoba uvedená ako pôvodca vynálezu
bude ma• právo pomerne sa podie¾a• na
všetkých poplatkoch získaných od ktorejko¾vek inštitúcie z predaja licencie na toto
vlastníctvo.
(b) Bez oh¾adu na odsek IIB2 (a), ak sa urèitý typ
duševného vlastníctva chráni pod¾a práva
štátu jednej zmluvnej strany, ale nie druhej
zmluvnej strany, tá zmluvná strana štátu,
ktorého právny poriadok uznáva pre daný
typ právnu ochranu, alebo spolupracujúce
subjekty štátu tejto zmluvnej strany budú
príslušne oprávnené na všetky práva a nároky pre celý svet. Osoby uvedené ako pôvodcovia vynálezov sú však oprávnené na licenèné
poplatky, ako je ustanovené v ods. IIB2 (a).
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III. Obchodné tajomstvo

V prípade, že informácia klasifikovaná po urèitú
dobu ako utajovaná vznikne alebo sa získa na
základe tejto Dohody, každá zo zmluvných strán
a jej úèastníci budú chráni• takú informáciu
v súlade s príslušnými zákonmi, právnymi
predpismi a správnou praxou. Informáciu možno
kvalifikova• ako „obchodné tajomstvo“, ak môže

osoba majúca takú informáciu z nej ma• ekonomický prospech alebo môže získa• konkurenènú
výhodu proti tým, ktorí takú informáciu nemajú,
prièom informácia nie je všeobecne známa alebo
verejne dostupná z iných zdrojov, a vlastník
predtým túto informáciu neurobil prístupnú bez
toho, aby pre òu urèil povinnos• zaobchádza• s òou
ako s utajovanou.

SPOLOÈNÝ FOND
1. Obe zmluvné strany poskytnú, za predpokladu,
že budú ma• príslušné finanèné prostriedky,
rovnaké roèné príspevky do Spoloèného fondu.
Ich výška sa spresní a dohodne písomnou
cestou.
2. V rozsahu, ktorý je v súlade s národnými zákonmi a právnymi predpismi, obe zmluvné strany urobia príslušné opatrenia na zabezpeèenie
peòažnej integrity Spoloèného fondu umiestnením fondov na úroèené úèty.
3. Zmluvné strany budú ma• rovnocenné postavenie pri správe Spoloèného fondu. Postupy
potrebné pre správu Spoloèného fondu a využívanie fondov pre rozvoj, organizáciu a podporu
vedecko-technickej spolupráce by mali by• èo
najjednoduchšie a èo najúèinejšie.
4. Finanèné prostriedky Spoloèného fondu spravujú výkonné orgány, o ktorých hovorí èlánok
XI.
5. Administratívne výdavky na èinnos• Spoloènej
rady sa uhrádzajú zo sumy vzniknutej z úrokov
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vkladov v Spoloènom fonde. Ak prostriedky
vzniknuté z úrokových výnosov nebudú dostatoèné, možno chýbajúcu sumu požièa• priamo
zo samotného Spoloèného fondu.
6. Založenie a funkcia Spoloèného fondu nesmie
bráni• spolupracujúcim organizáciám oboch
štátov zmluvných strán zaobstara• si osobitné
dopåòajúce finanèné prostriedky na spoluprácu. Spolupracujúce organizácie s osobitnými finanènými zdrojmi nie sú vyòaté z úèasti na
spolupráci financovanej zo Spoloèného fondu.
7. Všetky ïalšie špecifické opatrenia pre správu
a využívanie Spoloèného fondu a pre splátku
dlhu (pozri bod 5) sa musia dohodnú• medzi
zmluvnými stranami.
8. V prípade, že táto Dohoda bude ukonèená alebo
vyprší, obe zmluvné strany sa dohodnú
o vhodnom použití zostávajúcich finanèných
prostriedkov Spoloèného fondu.

