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Pravidla jednání členů LES Česká republika a Slovensko z.s. 

 
Tato pravidla jednání byla přijata na podporu a k zajištění odborného postavení LES 
a za účelem posílení důvěry veřejnosti k nim. Pro účely těchto pravidel se jednání 
obchodní společnosti nebo sdružení či jiného subjektu, který je alespoň zčásti ve 
vlastnictví, pod kontrolou nebo je řízen členem LES, považuje za jednání tohoto 
člena. Tato pravidla by měla být správným vodítkem pro jednání členů tak, aby se 
vytvořila důvěra veřejnosti v profesionalitu transferu technologií a obchodu 
s licencemi. 
 
1. Povinnosti podle dalších etických zásad 
Povinnosti obsažené v těchto pravidlech jednání se považují za doplněk norem 
jednání, která platí v jiných povoláních nebo organizacích. 

 
2. Povinnosti vůči klientovi: 
Každý člen je povinen svému klientovi/zaměstnavateli v plném rozsahu a otevřeně 
sdělit svůj úsudek a názor ohledně předmětu vlastnictví, na nějž se může vztahovat 
licence nebo transfer technologie (dále jen licence) a příslušného trhu pro něj, včetně 
kompletních informací o povaze a objemu kteréhokoli takového trhu, technických 
a jiných studií a jejich spolehlivosti.  

 
3. Zkreslený výklad: 
Každý člen LES je povinen podávat pravdivý výklad o podstatě, kvalitě a rozsahu 
předmětu, na který se licence poskytuje, Nepřiměřené vychvalování a zveličování 
nemají při poskytování licencí místo. Výklad týkající se výkonu, spolehlivosti či 
hodnoty by měl být doplněn fakty a jakékoli prohlášení, jež není založeno na faktech, 
by mělo být označené pouze za názor. Před jednáním o poskytnutí licence ani 
během něho členové LES neodmítnou sdělení zásadních negativních informací 
o předmětu licence, ať je takové sdělení vyžádáno či nikoli. 

 
4. Střety zájmů 
Zastupování obou stran při poskytování licencí nebo zastupování stran, jejichž zájmy 
se v téže transakci střetávají, bez vědomí nebo výslovného souhlasu obou 
příslušných stran, je v rozporu s profesionální etikou. Před přijetím mandátu od 
klienta je člen povinen informovat klienta o jakémkoli jiném zájmu, který může mít 
nepříznivý dopad na řádné splnění tohoto mandátu. 

  
5. Zájem na předmětu licence 
Každý licenční odborník je povinen sdělit klientovi skutečnost, že má na předmětu 
licence jakýkoli zájem. 

 
6. Důvěrnost informací 
Každý člen LES je povinen zachovávat a neporušovat důvěrnost informací klienta. 
Neexistuje-li jiná dohoda s klientem, pak po ukončení mandátu tento závazek 
nekončí, avšak člen se zbavuje tohoto závazku, stane-li se skutečnost, která byla 
sdělena jako důvěrná, všeobecně známou. V případě, že závazek dodržovat 
důvěrnost informací vůči předchozímu klientovi brání členu v řádném výkonu svých 
povinností vůči následnému klientovi, pak člen bezodkladně informuje následného 
klienta o této své nezpůsobilosti. 

 



 

 

7. Reklama a získávání zakázek 
Člen LES by se v obchodním jednání a ve styku s veřejností a svými klienty neměl 
chovat způsobem, který poškozuje dobrou pověst LES a jeho osoby. Zejména by pak 
neměl používat navštívenky, hlavičkový papír, záznam v telefonním seznamu, 
reklamní materiály a jakékoli jiné sdělení, jež je nedůstojné nebo je nepravdivé, 
klamné či zavádějící, nebo může vzbudit neopodstatněné nebo příliš velké naděje 
ohledně kvalifikace, zkušeností a schopností tohoto člena nebo hodnoty či ceně 
nabízených služeb a možností nebo výsledků, které mají být těmito službami či 
možnostmi dosaženy. 

 
8. Seznamy členů 
Seznamy členů jsou majetkem LES a jsou svěřeny členům LES pouze pro jejich 
informaci. Jakékoli reprodukce těchto seznamů a jejich využívání pro účely, které 
nejsou v souladu se stanovami LES, není povoleno a je v rozporu s profesionální 
etikou.  

 
9. Uplatnění kárných opatření 
Jakékoli obvinění z porušení těchto pravidel jednání nebo jakékoli další obvinění 
z porušení disciplíny v rámci aktivit LES se provádí předložením písemné informace 
týkající se takového obvinění předsedovi Řídící rady LES, který požádá výbor pro 
členství a vnitřní předpisy, aby provedl předběžné setření ohledně informací 
týkajících se obvinění, vypracoval zprávu, v níž shrne veškeré informace, které jsou 
mu známy a aby doporučil další kroky. Pokud bude dle názoru výboru třeba učinit 
další opatření, Řídící rada jmenuje revizní komisi složenou z předsedů stálých výborů 
LES. Tato komise projedná obvinění a navrhne opatření Řídící radě, která má právo 
obviněného člena vyloučit nebo jinak potrestat. Jemu pak oznámí podstatu obvinění 
písemně a obviněný člen má právo na odpověď v souladu s postupem a termíny 
které stanoví Řídící rada podle stanov. 

 
10. Dodržování zákonů a nařízení 
Povinností každého člena LES je dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, které 
upravují chování osob působících v oblasti licencí. Konečný výrok příslušného 
orgánu o tom, že se člen dopustil porušení zákona, vyhlášky či pravidel, může být 
důvodem k tomu, aby řídící rada uplatnila vyloučení z LES, aniž by bylo třeba plnit 
ustanovení podle § 9 těchto pravidel. 

 
Tato pravidla tvoří nedílnou součást stanov LES Česká republika a Slovensko.   


