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Poznámka 
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli 

subjektu, 
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.  
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Politika pro práva duševního vlastnictví 

Indorama Ventures vyvíjí a vlastní duševní vlastnictví a jako podnik zastává politiku 

respektování práv duševního vlastnictví (IPR) druhých stejně, jako to požaduje od nich. 

Duševní vlastnictví může mít podobu autorských práv, patentů, obchodních značek nebo 

obchodního tajemství. Oficiální definice podle Světové organizace duševního vlastnictví zní 

"výtvory duševní práce". Součástí duševního vlastnictví jsou informace, například vynálezy, 

výtvory, inovace, objevy a zdokonalení vytvořené, získané nebo shromážděné společnostmi, 

včetně jejich patentů, autorských práv, obchodních značek, obchodního tajemství a 

souvisejících důvěrných obchodních informací. 

Naše politika pro práva duševního vlastnictví prosazuje dodržování příslušných zákonů a 

předpisů s cílem chránit výsledky duševní činnosti a práva k nim, umožňovat rozsáhlé 

uplatňování těchto práv a respektovat zákonná práva duševního vlastnictví třetích stran. 

Máme zavedený systém, jímž registrujeme obchodní značky a známky za účelem jejich 

ochrany pro naše vlastní použití. Nebudeme vědomě porušovat IPR žádné třetí strany, a to 

ani používáním hardwaru nebo softwaru, který jsme získali nákupem nebo pronájmem. 

Používání softwaru 

Software společnosti bude pořizován ze zákonných zdrojů tak, aby společnost měla 

zákonné právo na používání tohoto softwaru.  

Cílem naší podnikové politiky je používat licencovaný software pouze v souladu s 

podmínkami příslušné licenční smlouvy. Porušování licenční smlouvy je nezákonné a 

společnost by se jím mohla vystavit stíhání a značným finančním postihům. Proto 

zaměstnanci společnosti nesmí provádět žádnou z následujících činností bez povolení 

vedoucího IT oddělení: 

 Instalovat software společnosti na jiný než podnikový počítač; 

 Pořizovat kopie jakéhokoli softwarového programu společnosti, a to z jakéhokoli 

důvodu; 

 Instalovat jakýkoli softwarový program na jakýkoli počítač společnosti; 

Společnost je oprávněna provádět kdykoli kontrolu počítačů vlastněných společností, aby 

měla zajištěno dodržování této politiky. Zaměstnanci, kteří se dozvědí o jakémkoli 

zneužívání softwaru nebo související dokumentace ve společnosti, jsou povinni to oznámit 

svému vedoucímu oddělení. 

Duševní vlastnictví a obchodní tajemství společnosti 

Politika společnosti obecně stanovuje, že osoba, která soukromě vytvoří nějaké dílo, je 

autorem tohoto díla, pokud toto dílo není "dílem vytvořeným na zakázku".  "Dílo vytvořené 

na zakázku" je dílo vytvořené zaměstnancem v rámci jeho zaměstnání nebo dílo speciálně 

objednané nebo zadané jako příspěvek ke kolektivní práci. Společnost svým zaměstnancům 

platí za práci, přičemž tato práce zahrnuje i vytváření nebo zdokonalování výrobků či 

systémů, ať implementovaných či nikoli.  
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Proto společnost zůstává vlastníkem veškerého duševního vlastnictví vytvořeného jejími 

zaměstnanci a to zůstane naším vlastnictvím, i pokud tito zaměstnanci ze společnosti 

odejdou. 

Součástí našeho duševního vlastnictví jsou i obchodní tajemství, která mohou mít hmotnou 

či nehmotnou povahu, například strategie na zvyšování účinnosti pracovníků. Od stávajících 

i budoucích zaměstnanců požadujeme zachování našich obchodních tajemství. 

Pokud není uzavřena písemná dohoda specifikující vlastnictví nebo postoupení práv, 

nevlastní společnost práva duševního vlastnictví zadané práce, která je prováděna 

poradcem nebo nezávislým zhotovitelem.   

Zachování mlčenlivosti 

Všechny strany jsou povinny respektovat zachování mlčenlivosti ohledně našeho duševního 

vlastnictví včetně obchodních tajemství. 

Vyhrazujeme si právo přijmout právní opatření na vymáhání svých práv, pokud budeme mít 

dojem, že někdo zneužil informací nebo usiloval o zisk z našeho duševního vlastnictví a 

obchodních tajemství. 


