
 
 

 
Interní předpis č. 2016-004 ÚTIA AV ČR, v. v. i. 

 
 

Způsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO 
projekt č.  FR-TI4/436 

 
Čl. I. 

 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „příjemce“) je na 

základě výsledků veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen 
„poskytovatel“) příjemcem účelové dotace projektu ev. číslo FR-TI4/436 s názvem „Výzkum 
možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit“ (dále jen 
„projekt“). 
 
 Termín ukončení řešení projektu byl stanoven do: 04/2016 

 Na základě Smlouvy  č. FR-TI4/436  ze dne 7. 5. 2012 (dále jen Smlouva) 

a jejích dodatků  č. 1/2013  ze dne 24.4.2013 
                č. 1/2014  ze dne 24.3.2014 
                                                č. 1/2015  ze dne 26.3.2015 
                                                č. 1/2016  ze dne 29.3.2016 

poskytl poskytovatel příjemci finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR formou účelové 
dotace za účelem jejich využití na dosažení cílů a parametrů stanovených v rámci řešení 
projektu. 
 

Čl. II. 
 
 Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu „Zápisu ze závěrečného oponentního řízení“ 
bude plně dosaženo předpokládaných cílů řešení projektu. Základním dosaženým výsledkem 
řešení projektu je expertní systém pro analýzu deformací s využitím technologie radarové 
interferometrie. 

 Uvedený výsledek není zároveň výsledkem jiného projektu ani výzkumného záměru. 
 
 

Čl. III. 
 
 Příjemce prohlašuje v souladu s § 16, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., že výlučným 
vlastníkem výsledků řešení projektu je příjemce. 

 Vzhledem k tomu, že v daném případě výše podpory z celkových uznaných nákladů 
přesahuje 50 % celkových uznaných nákladů, je příjemce povinen přednostně poskytnout 
výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely, za následujících 
podmínek: předávání zprávy o skutečně dosažených přínosech projektu na formuláři 
uvedeném v příloze č. 1. 
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 Příjemce prohlašuje, že má smluvně vypořádány veškeré uplatněné nároky týkající se 
práv duševního vlastnictví chráněných jako patenty, registrované vzory či autorská práva, 
vzniklá v souvislosti s realizací řešení projektu. 

 Příjemce prohlašuje, že pro vypořádání těchto nároků nepoužil účelové finanční 
prostředky ze státního rozpočtu. 

 
Čl. IV. 

 
Příjemce se zavazuje využít dosažené výsledky řešení projektu formou poskytování 

služeb. Poskytování služeb bude zahájeno nejpozději do 31. 5. 2016 a bude realizováno 
minimálně po dobu 3 let od ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2019.  

 O plnění těchto závazků v souvislosti s využitím výsledků řešení projektu bude 
příjemce podávat odboru výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele písemnou informaci a 
současně také zašle v dvojím vyhotovení vyplněnou „Tabulku skutečně dosažených přínosů“, 
a to 1x ročně za uplynulý kalendářní rok po dobu 3 let, počínaje prvním rokem po ukončení 
projektu, vždy nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 

 Příjemce se dále zavazuje zveřejnit vhodným způsobem výsledky řešení projektu a 
zajistit, aby ve všech informacích zveřejňovaných v souvislosti s výsledky řešení projektu 
bylo vždy uvedeno, že řešení bylo realizováno za finanční podpory ze státních prostředků 
poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 
 

Čl. V. 
 

 Příjemce se zavazuje používat příjmy z řešení projektu zejména na financování 
technického vylepšení výrobku vyvinutého v souvislosti s řešením projektu a na financování 
dalších projektů řešení výzkumu a vývoje. 

 
Čl. VI. 

 
Výsledky řešení projektu tvoří obchodní tajemství příjemce ve smyslu § 2985 

občanského zákoníku.   Výsledky řešení projektu netvoří žádné jiné důvěrné informace, se 
kterými by bylo třeba nakládat podle zvláštních právních předpisů. 

 
 

Čl. VII. 
 
Příjemce se zavazuje písemně upozornit poskytovatele na každou změnu skutečností 

uvedených v tomto interním předpisu a na případné úpravy tohoto vnitřního předpisu. 
 
 

 
 
V Praze dne 26.4. 2016 . 

............................................................ 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. 
 



 
 

 
Příloha č.1 
 
TABULKA SKUTEČNĚ DOSAŽENÝCH PŘÍNOSŮ PROJEKTU 
 

Ev.č.  

Rok 
ukončení xx/201x 

STRUČNÝ NÁZEV PROJEKTU:       
 

PŘÍJEMCE PODPORY (NOSITEL):  
 IČO:  
HLAVNÍ REALIZÁTOR (VYPLNÍ PŘÍJEMCE):  
 IČO:  

Souhrn skutečně dosažených přínosů u všech realizátorů. Pokud  příjemce  podpory ve výjimečných případech nezná přínosy 
u všech realizátorů, uvede v poslední tabulce název, IČO a  e-mail realizátorů, jejichž přínosy nejsou v tabulce zahrnuty: 
PŘÍNOSY Z REALIZACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU A ROK, V NĚMŽ BYLY DOSAŽENY: Rok:  
TRŽBY                                                                                                                                    (tis. Kč)       
ZISK                                                                                                                                        (tis. Kč)       
EXPORT                                                                                                                                 (tis. Kč)       
PŘÍRŮSTEK PRACOVNÍCH SIL (NÁRŮST V DANÉM V ROCE)                                          (počet)        
PODÍL TRŽEB  Z PROJEKTU  NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH SPOLEČNOSTI                             (%)       
POČET FUNKČNÍCH VZORKŮ ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJŮ                                                 (ks)       
POČET PROTOTYPŮ PŘÍSTROJŮ NEBO ZAŘÍZENÍ                                                                (ks)       
POČET NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ                                                     (ks)       
POČET PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ                                                (ks)       
POČET UDĚLENÝCH PATENTŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ                                                (ks)       
POČET LICENCÍ A KNOW-HOW NABÍDNUTÝCH K PRODEJI                                                 (ks)       
POČET  ČLÁNKŮ V IMPAKTOVANÝCH  ČASOPISECH, SBORNÍCÍCH MEZINÁR. 
KONFERENCÍ, PUBLIKACÍCH VĚDECKÝCH ÚSTAVŮ                                                             (ks)       
POČET ODBORNÝCH KNIH V CIZÍM JAZYCE                                                                          (ks)       
POČET PREZENTACÍ NA MEZINÁR. VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH                                        (ks)       
POČET REALIZÁTORŮ, KTEŘÍ PŘEVZALI ŘEŠENÍ                                                                  (ks)       
POČET FIREM, KTERÉ KOUPILY LICENCI NA REALIZACI A KNOW-HOW                             (ks)       
 
DALŠÍ PŘÍNOSY VÝSLEDKŮ PROJEKTU PRO OBOR, PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ APOD. 
(HESLOVITĚ): 
      
 
 
 
 
DÁLE PROVEĎTE AKTUÁLNÍ SROVNÁNÍ REALIZOVANÉHO PROJEKTU V DANÉM ROCE: 
A) SE SOUČASNÝM STAVEM V ČESKÉ REPUBLICE;  
B) SE SOUČASNÝM STAVEM V ZAHRANIČÍ (JAK JE OBDOBNÁ PROBLEMATIKA ŘEŠENA V ZAHRANIČÍ, 
KONKURENCESCHOPNOST, NA CO SE ZAMĚŘIT V BUDOUCNOSTI, APOD.). 
(HESLOVITĚ): 
 
 
 
 
 
DALŠÍ REALIZÁTOŘI, JEJICHŽ PŘÍNOSY NEJSOU V SOUHRNNÉ TABULCE ZAHRNUTY:  
NÁZEV REALIZÁTORA:  IČO:   E-mail: 

                  

             

             

             




