Technologické
centrum AV ČR

Práva k výsledkům a jejich využití

Ve Struhách
1076/27
160 00 Praha 6

u TC AV ČR
TC-Sm-7-2011

Strana 1
(celkem 3)
Rozdělovník 1
Verze 01072008

Stručný obsah

Směrnice upravuje práva k výsledkům a jejich využití

v Technologickém centru AV ČR (dále jen TC AV ČR)

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace
Technologické centrum AV ČR
Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám,
bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

Účinnost od: 1. května 2011

Technologické centrum AV ČR

Účinnost do: odvolání

Interval revize: podle potřeby
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Článek I
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje práva k výsledkům a jejich využití u TC AV ČR
vytvořených z veřejných prostředků, včetně prostředků institucionální podpory ve
smyslu zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II
Vymezení základních pojmů
Vymezení základních pojmů pro účely poskytování institucionální podpory ve
smyslu § 2, zákona 130/2002 Sb.:
- poskytovatel - je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek,
který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje (např.
MŠMT),
- uchazeč - je organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva,
zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická
osoba, která se uchází o poskytnutí podpory (tedy TC AV ČR),
- příjemce – je jím uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto (tedy TC AV ČR),
- vlastník majetku pořízeného z podpory - je příjemce (tedy TC AV ČR).
Článek III
Definice TC AV ČR jako výzkumné organizace
TC AV ČR je podle definice v § 2, zákona 130/2002 Sb. výzkumnou organizací,
protože splňuje následující podmínky:
- je právnickou osobou – právní forma - sdružení právnických osob, které je
zapsáno v registru zájmových sdružení a právnických osob vedeném u Odboru
vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, č. registrace: ZS 13/5/94,
- hlavním účelem je provádět aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit výsledky
výzkumu prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií,
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- zisk vytvořený z vedlejší ziskové činnosti není rozdělen mezi vlastníky a je
zpětně investován do dalšího rozvoje TC AV ČR,
- k výzkumným kapacitám nebo výsledkům hlavní neziskové činnosti TC AV ČR
nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající
v nabídce zboží nebo služeb, které by mohly uplatňovat vliv na TC AV ČR.
Článek IV
Pravidla pro práva k výsledkům a jejich využití
Práva k výsledkům a jejich využití jsou v TC AV ČR uplatňována v souladu
s pravidly uvedenými v § 16, zákona 130/2002 Sb., to znamená:
-

Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není
veřejnou zakázkou, patří příjemci – tedy TC AV ČR. O způsobu nakládání s
těmito výsledky rozhoduje v konkrétním případě vedení TC AV ČR.

-

Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů
upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí
činnosti, je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je
možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

-

Výsledky plně financované z veřejných prostředků dosažené v činnostech,
které nejsou veřejnou zakázkou, zpřístupňuje TC AV ČR všem zájemcům o
jejich využití za stejných podmínek stanovených ve smlouvě o využití
výsledků, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak.

-

Případný profit z této činnosti musí být použit v souladu s pravidly uvedenými
v Článku III této směrnice, zejména zisk vytvořený z vedlejší ziskové činnosti
není rozdělován mezi vlastníky a je zpětně investován do dalšího rozvoje TC
AV ČR.
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