DOPORUČENÍ K POSÍLENÍ PŘENOSU KNOW-HOW DO ZAHRANIČÍ V RÁMCI ZRS ČR
Na základě shora uvedeného lze učinit následující doporučení:
i.

Pro bezpečný přenos know-how do zahraničí, je kromě stabilního rozpočtu na podporu jeho
přenosu, podstatná jasně deklarovaná orientace MZV resp. MPO na omezený počet cílů
udržitelného rozvoje a jejich podcílů (SDGs). Ministerstva by zde měla konkrétně vymezit to,
čeho chtějí konkrétně dosáhnout pro ochranu know-how čs. subjektů v rámci politiky ZRS
ČR1.

ii.

Jako podstatné bez ohledu na sektor nebo oblast, ve kterém by k posílení přenosu know-how
do zahraničí docházelo, se jeví to, aby se instituce v ČR ve spolupráci s Úřadem
průmyslového vlastnictví orientovaly v zahraničí nejen na potencionální, ale především na
stávající české vlastníky a oprávněné držitele průmyslových práv. Z pohledu těchto osob by
pak měly tyto instituce činit bezprostřední kroky k posílení jejich práv nejen doma nebo
obecně v zahraničí, ale i v těch nejméně vyspělých částech světa, a to nikoli jen v několika
málo případech, ale průřezově nebo alespoň programově.

iii.

Posílení ochrany osob, které jsou oprávněnými držiteli průmyslových práv u nás nebo už i ve
světě, nebo autorů v rozvojových zemích, přitom musí respektovat, že se tyto osoby
především z hlediska jim garantované úrovně ochrany v ČR nebo ve světě, nemohou
v rozvojových zemích chovat zcela racionálně.
Jedním ze současných pozitivních příkladů podpory přenosu know-how do zahraničí jsou u
nás dodávky veterinárních vakcín od společnosti Bioveta, a.s.2 v hodnotě (financováno EU)
přes 4,3 mil. € na Balkán (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo). A existují
i další případy dobré praxe.

iv.

K posílení bezpečného přenosu know-how do rozvojových zemí v mnohem větším měřítku
oproti současnému stavu pak pravděpodobně nedojde,
a. pokud nebudou spuštěny a realizovány alespoň demonstrační projekty v dalších
rozvojových zemích a pokud se neukáže zájem o ně a uznána jejich potřebnost,
b. pokud ČRA jako instituce, která je zodpovědná za implementaci ZRS, i z kapacitních
důvodů nenaváže užší spolupráci a partnerství s institucemi, které v ČR zodpovídají
za podporu inovací a za přenos know-how do zahraničí,
příkladem lze uvést Technologické centrum AV ČR a úspěšně realizované transfery
technologií do zahraničí3 na straně jedné, a malé lokální projekty (do maximální
hodnoty 500 tis. Kč) realizované v rámci ZRS ČR ambasádami po světě na straně
druhé, kde dochází právě k žádoucímu podtrhnutí rozvojové dimenze a přínosů
přenosu daného know-how pro cílovou zemi (což je důležitá součást výstupů pro
ČRA),
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c. pokud nedojde k vymezení postupu, jak ze strany ČRA anebo dané instituce reagovat
v případech, kdy si držitelé práv duševního vlastnictví stěžují na jejich postup, a také
d. pokud i obecně nedojde k promítnutí zvláštního postavení držitelů průmyslových práv
v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek vypisovaných ČRA
nebo v dotačních řízeních, kde se (včetně know-how) uplatňují práva duševního
vlastnictví, tzn. pokud vlastníkům a oprávněným držitelům práv duševního vlastnictví
nebude jejich zapojení do rozvojových projektů v zahraničí kompenzováno např.
přímo nebo nepřímo v ceně zakázky (viz Nizozemí), relativně snadnou dostupností
následného exportního financování (viz Francie) anebo další potřebnou a cílenou
technickou pomocí i v jiných oblastech orientovanou na splnění podmínek např. pro
přístup k jiným finančním zdrojům, jako jsou komunitární programy EU, rozvojové
finanční instituce, soukromé fondy rizikového kapitálu apod. (viz Německo).

v.

Přenos know-how do zahraničí z ČR by pak podstatným způsobem posílilo i to, kdyby v rámci
přijímání zahraničních pracovníků jako jsou akademici, technici nebo konstruktéři apod.
nebyla pomoc v rámci ZRS ČR omezena jen na studenty (a především na jejich zdravotní a
jiné pojištění v ČR), tedy na osoby připravující se teprve na své povolání anebo na osoby
doplňující si své vzdělání, ale i na osoby, které se úspěšně podílely a nadále podílí na realizaci
rozvojových projektů a úspěšné prezentaci českého know-how v zahraničí.
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