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1. ÚČEL A POSLÁNÍ
Tato směrnice upravuje způsob nakládání s výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací (dále jen „výsledky“) v COC s.r.o. v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v platném znění.

2. OBLAST PLATNOSTI
Touto směrnicí se řídí všichni zaměstnanci COC, s.r.o.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
-

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)
Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01
(dále jen Rámec)

4. ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE A ZKRATKY
-

-

-

výsledek výzkumu – výsledkem výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VVaI) jsou
(i) v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném
vědním oboru
(ii) v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů
nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny
podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné
činnosti, nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli
(iii) ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb
(iv) v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby,
zavedené do praxe
program výzkumu – soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti
potřebné k dosažení cílů
projekt – soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné
k dosažení cílů formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a
inovacích
poskytovatel – organizační složka státu, EU nebo územní samosprávný celek, který
rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje
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-

-

-

-

příjemce – uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem
rozhodnuto
další účastník projektu – právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na
projektu je vymezena v návrhu projektu a s niž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na
řešení projektu
uchazeč - právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory
účelová podpora – je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým
osobám na grantové projekty, programové projekty, projekty řešené v rámci
programu územního samosprávného celku, projekty programů mezinárodní
spolupráce
institucionální podpora - je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na mezinárodní spolupráci a na
operační programy
VVaI – výzkum, experimentální vývoj a inovace

5. POPIS ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI
5.1 Obecná pravidla
Nakládání s výsledky se řídí podle práv k těmto výsledkům. Zákon stanovuje povinnosti
příjemce veřejné podpory VVaI týkající se
a) úpravy vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků,
b) využití výsledků.
Zákon a Rámec dále upravují způsoby nakládání s výsledky dosaženými
a) za využití podpory z veřejných prostředků,
b) v rámci smluvního výzkumu,
c) v rámci vlastního výzkumu.

5.2 Způsoby poskytování podpory z veřejných prostředků
COC jako výzkumná organizace se může ucházet o účelovou nebo/a institucionální
podporu projektů VVaI z veřejných prostředků.
1. Účelová podpora je poskytována formou dotace na
a) grantové projekty z výdajů Grantové agentury České republiky,
b) programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech výzkumu, vývoje a
inovací, které stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Národní
politice výzkumu, vývoje a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace příslušného
poskytovatele účelové podpory v dané oblasti,
c) programové projekty z výdajů Technologické agentury České republiky,
d) projekty řešené v rámci programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na
výzkum, vývoje a inovace,
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e) podporu projektů mezinárodní spolupráce ve VVaI.
2. Institucionální podpora je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na
a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí
dosažených výsledků formou dotace právnickým osobám,
b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji,
c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích.

5.3 Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem
1. Pro účely poskytování podpory a způsobu nakládání s výsledky může být COC
- příjemcem, nebo
- dalším účastníkem projektu
2.Poskytovatel uzavře s COC jako s příjemcem účelové podpory na grantový nebo
programový projekt písemnou smlouvu o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu.
Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení projektu, ne však delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení
projektu. Platnost smlouvy o poskytnutí podpory může být prodloužena.
3. Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří zejména
a) označení poskytovatele,
b) označení příjemce, v případě účasti více příjemců označení toho příjemce, který bude
řešení projektu koordinovat ve vztahu k poskytovateli a jeho práva a povinnosti,
c) název, identifikační údaje projektu a předmět jeho řešení,
d) cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, způsob ověření jejich dosažení,
e) jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která
je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu („řešitel“)
f) termíny zahájení a ukončení řešení projektu,
g) výše uznaných nákladů projektu a jejich členění, výše podpory a její rozdělení v
jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování,
h) úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených
Zákonem,
i) smluvní podmínky pro účast dalších účastníků projektu, případná výše jejich podpory
s uvedením výše výdajů státního rozpočtu a její rozdělení v jednotlivých letech včetně
termínů a způsobu jejího poskytování a kontroly,
j) způsob vykazování uznaných nákladů projektu,
k) způsob kontroly řešení projektu, včetně kontroly využití poskytnuté podpory a
kontroly využití výsledků,
l) způsob vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory,
m) vymezení stupně důvěrnosti údajů zahrnující jejich označení podle zvláštních
právních předpisů,
n) způsob poskytnutí údajů o projektu a jeho výsledcích pro informační systém výzkumu,
vývoje a inovací,
o) způsob řešení sporů,
p) sankce za porušení smlouvy,
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q) datum

nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

5.4 Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků projektu
1. Pokud je COC příjemcem podpory na řešení projektu aplikovaného výzkumu uzavře s
uživatelem výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději
před ukončením řešení projektu. Při uzavírání smlouvy o využití výsledků se vychází
z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům uvedené ve smlouvě o poskytnutí
podpory podle článku 5.3 písm. h) této směrnice.
2. Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména
a) název a identifikační údaje projektu,
b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
c) úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle článku 5.5
d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let
od ukončení řešení projektu,
e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních
předpisů,
f) sankce za porušení smlouvy,
g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.
3. Nestanoví-li Zákon jinak, použijí se na smlouvu o využití výsledků ustanovení obchodního
zákoníku.

5.5 Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace
1. Vlastníkem majetku pořízeného z podpory je příjemce.
2. Pokud se na pořízení majetku podílí více účastníků projektu, stávají se vlastníky
příslušných podílů majetku podle úpravy obsažené ve smlouvě nebo v rozhodnutí o
poskytnutí podpory, ve smyslu článku 5.3 odst. 3 písm. i) této směrnice.

5.6 Práva k výsledkům a jejich využití
1. Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou,
patří příjemci, přičemž zároveň platí, že příjemce, který není fyzickou osobou, upraví
způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem, což je pro COC tato směrnice.
2. Pro využití výsledků platí, že v případě
a) výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit
výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem
zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak,
b) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší
než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve
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smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se
na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
c) výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 %
nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o
způsobu a termínech využití s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných
zdrojů podílely.
d) nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků
způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen
poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu
všem zájemcům.
5.7 Spolupráce COC a podniků
1.
V případě projektu řešeného COC ve spolupráci s podniky nesmí být prostřednictvím
COC poskytnuta průmyslovému partneru nepřímá státní podpora. To je splněno tehdy, když
je splněna jedna z těchto podmínek:
2. Zúčastněné podniky hradí plně náklady projektu.
3. Výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, mohou být obecně
šířeny a případná práva k duševnímu vlastnictví s ohledem na výsledky VVaI náležejí plně
COC.
4. COC obdrží od zúčastněných podniků náhradu rovnající se tržní ceně práv k duševnímu
vlastnictví, která plynou z činnosti COC v souvislosti s projektem a které se převedou na
zúčastněné podniky. Případný příspěvek zúčastněných podniků na náklady COC se od této
náhrady odečte.
5.
Nebude-li při jednání COC s podnikem nebo podniky dohodnuta žádná z uvedených
podmínek, pak smluvní dohoda COC s podnikem musí obsahovat ustanovení, že případná
práva k duševnímu vlastnictví s ohledem na výsledky VVaI a práva na přístup k výsledkům
budou přidělena partnerům podílejícím se na spolupráci s přiměřeným zohledněním odvedené
práce, finančních a jiných příspěvků k projektu.

5.8 Způsob nakládání s výsledky dosaženými v rámci smluvního výzkumu
Tento článek směrnice se týká situace, v níž je projekt prováděn COC pro určitý subjekt
(podnik nebo instituci). V tomto případě COC poskytuje službu, přičemž
1. podmínky této služby musejí být sjednány smlouvou mezi COC a subjektem,
2. náležitosti smlouvy ze strany COC budou sjednány s přihlédnutím ustanovení čl. 5.4 odst.
2),
Vydání č.:
2
Datum vydání: 16.11. 2015

Ověřil: Bc.Jitka Schönbeková
Podpis:

Počet řízených výtisků: 3
Počet příloh: 0

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
LOS 00 20
NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A Strana: 8 z 8
INOVACÍ
3. COC poskytne službu za tržní cenu nebo, neexistuje-li tržní cena, za cenu, která zahrnuje
plně náklady a přiměřený zisk,
4. práva k dosaženým výsledkům patří obvykle subjektu, pro který je výzkum prováděn, neníli smlouvou dohodnuto jinak.
5.9 Způsob nakládání s výsledky dosaženými v rámci vlastního výzkumu
Výsledky VVaI dosažené v rámci vlastního výzkumu COC financovaného vlastními
zdroji COC jsou výlučným vlastnictvím COC a pouze COC má právo rozhodovat o způsobu
nakládání s těmito výsledky.
1. Výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, budou COC
obecně šířeny.
2. Výsledek VVaI činnosti COC, na jehož základě vznikne nehmotný statek, který je
objektivně zachytitelný a který má potenciální výrobní, průmyslovou či vědeckou hodnotu, je
COC povinna chránit vhodnou formou. Jedná se o vynálezy, technická řešení chráněná
užitným vzorem, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné
známky, know-how a další výsledky duševní činnosti.
3. COC může poskytnout práva k využívání svého duševního vlastnictví pouze za tržní cenu
nebo, neexistuje-li tržní cena, za cenu, která zahrnuje plně příslušné náklady COC a
přiměřený zisk.

6. VYSTAVENÁ DOKUMENTACE
Na základě této LOS nevzniká žádná dokumentace.

7. ZODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI
Za dodržování této směrnice zodpovídají všichni zaměstnanci COC. Gestorem této LOS
00 20 je COC a správcem zmocněnec pro kvalitu.
Tato směrnice podléhá pravidelným kontrolám v rámci systému kvality VUOS a.s.
Veškeré její změny musí být prováděny podle pravidel stanovených směrnicí VSQ 05 00
Řízení dokumentů a záznamů.

8. SEZNAM PŘÍLOH
Tato LOS nemá přílohy.
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