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0. Řízení a správa dokumentu
0.1. Rozdělovník
O vydání interního řídícího řízeného dokumentu v elektronické formě s výzvou k seznámení se
s ním jsou informováni vedoucí útvarů:
9000
9010
9020
9070
8100
8300
8400
8500
8600

0.1.1. Závazná distribuce
Správci dokumentace sekcí / útvarů zajistí další distribuci podle potřeb sekcí/úseků.

0.2. Zásady správy dokumentu
Dokument je určen pouze pro vlastní potřebu společnosti, je jejím majetkem a není ho dovoleno
bez souhlasu vedení společnosti poskytovat třetím osobám.
Evidence, distribuce a změny se provádí podle Manuálu procesu MP 04 – Řízení dokumentace.
Archivace se provádí podle Spisového, skartačního a archivačního řádu (RAD 05).
Neevidovaný vytištěný a/nebo okopírovaný dokument není řízeným dokumentem a nemůže být
použit pro řízení a kontrolu činností ani pro prokazování způsobilosti.

0.3. Seznam změn
Vydání /
revize

Změna
účinná od

1/0

1. 3. 2015

Čísla
změněných
listů

Předmět úpravy

Odstavce 6.3 – Reakce na nový „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a
6.8
inovací“, č. 2014/C 198/01
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2. Účel
Tento Příkaz ředitele je reakcí na nový „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“, č.
2014/C 198/01

3. Název
Nakládání s výsledky dosaženými v rámci činnosti CVŘ jako výzkumné a vývojové organizace

4. Rozsah platnosti
Týká se všech útvarů a zaměstnanců společnosti.

4.1. Přechodná ustanovení
Nejsou.
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5. Dokumenty související
5.1. Interní dokumenty
Organizační řád Rad 03
Definování procesů Grantové kanceláře PI 11.04
Ustavení a definování procesů Kanceláře transferu technologií PR 05/2014

5.2. Externí dokumenty
•
•
•
•

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků č.130/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. 121/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů)
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

6. Nakládání s výsledky dosaženými v rámci činnosti Centra
výzkumu Řež (CVŘ) jako výzkumné a vývojové organizace
6.1.

Úvod

V souladu se zakladatelskou listinou společnosti a s Organizačním řádem společnosti vydávám pro
Centrum výzkumu Řež s.r.o. tento závazný Příkaz ředitele k nakládání s výsledky dosaženými
v rámci činnosti CVŘ jako výzkumné a vývojové organizace a upravující práva k nim spolu
s vymezením základních práv a povinností zaměstnanců CVŘ v této oblasti.

6.2.

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zák. č. 130/2002 Sb.) v platném znění
upravuje práva k výsledkům a jejich využití v ustanovení § 11 a 16 ve vztazích poskytovatele
a příjemce podpory (v tomto případě CVŘ), případně uživatele.
Práva k výsledkům:
Výsledky veřejných zakázek, které nelze chránit jako výsledky práva duševního vlastnictví, patří
včetně práva vydání souhlasu na jejich zveřejnění a využití poskytovateli. Výsledky podléhající právní
úpravě práva duševního vlastnictví, pokud poskytovatel nestanoví jinak, je příjemce povinen uplatnit
právo k výsledkům, včetně zajištění právní ochrany tohoto práva a následného převodu vlastnického
práva na poskytovatele. Zveřejnění výsledků nesmí ohrozit registraci práv, pokud poskytovatel neurčí
jinak. Příjemci, pokud náklady nebyly součástí uznaných nákladů projektu, patří nárok na úhradu
nákladů s tímto spojených.
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Práva k výsledkům výzkumné a vývojové činnosti, která není veřejnou zakázkou, patří příjemci.
Využití výsledků:
V případě výsledků řešení projektu aplikovaného výzkumu uzavře příjemce podpory s uživatelem
výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději před ukončením řešení
projektu – při uzavírání této smlouvy se vychází z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům
sjednaným v základní smlouvě o poskytnutí podpory mezi poskytovatelem a příjemcem.
Náležitosti smlouvy mezi příjemcem a uživatelem jsou vypočteny v odstavci 2 ustanovení § 11
zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění a řídí se režimem Občanského zákoníku.
K využití výsledků činnosti CVŘ ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, se
stanoví konkrétně 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 (články 32 až 38 Smlouvy o založení
Evropského společenství v platném znění),
b) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše
nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve 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
výsledků 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.

6.2.1.

Vlastnictví majetku

Je-li majetek (hmotný i nehmotný) pořízený z podpory podle cit. zákona, je jeho vlastníkem CVŘ jako
příjemce.
Pokud by se na pořízení majetku podílelo více účastníků projektu, stávají se jeho spoluvlastníky
v příslušných ideálních podílech upravených smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí podpory.
Práva duševního vlastnictví vzniklá z projektu, jakož i související přístupová práva jsou však mezi
různé spolupracující partnerské subjekty rozdělena tak, aby byly náležitě zohledněny jejich pracovní
oblasti, příspěvky a příslušné zájmy.

6.3.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zák. č. 527/1990 Sb.) v platném znění upravuje práva
k výsledkům a jejich využití v ustanovení § 9 a 10.
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Vytvoří-li zaměstnanec CVŘ (původce) vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru nebo jiného
pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, pokud není
smluvně stanoveno jinak.
Zaměstnanec, který vytvořil vynález související s pracovní náplní, bez ohledu na jakékoliv další
okolnosti, je povinen CVŘ o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady
potřebné k posouzení. Pokud CVŘ neuplatní ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění právo na patent,
přechází toto právo zpět na zaměstnance. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé
porušení práv a povinností vyplývajících z pracovního poměru a kromě pracovněprávních následků
může vést i k majetkoprávním požadavkům zaměstnavatele.
Za posouzení případného uplatnění vynálezu společností CVŘ odpovídá Kancelář transferu
technologií.
Zaměstnanec, u jehož vynálezu uplatnilo CVŘ právo na patent, má právo na přiměřenou odměnu.
Pro její výši je rozhodující technický a hospodářský význam vynálezu a přínos, dosažený jeho
možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele
na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce.
Uvedená práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance zůstávají nedotčena i po skončení
pracovního poměru.
O návrhu na udělení odměny pro původce a její výši rozhoduje Komercializační rada CVŘ (dále jen
„Rada“) v případě čistých příjmů souvisejících z přímého využití nebo přímé komercializace
technického řešení dotčeného původce ve výši minimálně 1 000 000 CZK, nebo rozhoduje na podnět
některého z členů této Rady v případě jiných okolností zvláštního zřetele. Udělení odměny a její výši
schvaluje ředitel společnosti na základě hospodářské situace a finančních možností společnosti.
Práva vyplývající z právního režimu úpravy užitných vzorů se řídí stejnými pravidly.

6.4.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (zák. č. 121/2000 Sb.)
v platném znění (autorský zákon) upravuje autorská práva zaměstnanecká v ustanovení § 58,
kolektivní díla v ustanovení § 59 a počítačové programy v ustanovení § 65 a 66.
Pokud není (v pracovní smlouvě) sjednáno jinak, vykonává CVŘ svým jménem a na svůj účet
majetková práva k dílu, které zaměstnanec jako autor vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovního poměru, a to včetně děl literárních (textů zpráv a posudků, článků, knih,
příspěvků do sborníků atd.). Zaměstnavatel může tato práva postoupit třetí osobě jen se svolením
autora – osobnostní práva autora zůstávají nedotčena.
Vykonává-li CVŘ jako zaměstnavatel k zaměstnaneckým dílům majetková práva, má se za to, že
autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do
souborného díla a uvádění díla pod jménem CVŘ, pokud nebylo ujednáno jinak. Zaměstnanec jako
autor díla má právo na přiměřenou odměnu. Kolektivní díla, počítačové programy a databáze se
považují za zaměstnanecká díla.

Vydání č. 1
Revize č. 0

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

Ev. zn. PR 04/2015

str. 7 z 8
Výtisk č.

Na autorská práva se přiměřeně použijí ustanovení o odměně stanovená v bodě 6.3.

6.5.

Občanský zákoník

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) v platném znění (dále jen „OZ“) upravuje obchodní tajemství
a problematiku licencování. Pokud jsou předměty duševního vlastnictví (včetně obchodních tajemství)
výsledkem činnosti CVŘ ve výzkumu, vývoji a inovacích, nabývá k nim všechna práva CVŘ.
CVŘ jako poskytovatel uzavírá k oprávnění s nimi nakládat s nabyvatelem licenční smlouvy dle
charakteru jednotlivých práv duševního vlastnictví. Tato úprava se týká i dalšího nezařazeného
duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci ke splnění úkolů vyplývajících z pracovního poměru,
včetně ochrany obchodního tajemství.
Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem povinností vyplývajících z jeho pracovního poměru a jsou klasifikovatelné
jako obchodní tajemství dle § 504 OZ. Na to, aby informace byly považovány za obchodní tajemství,
stačí, aby splňovaly zákonem dané povinnosti, a není třeba, aby zaměstnavatel na jejich charakter
upozornil. Zneužití informací klasifikovatelných jako obchodní tajemství nebo jejich neoznámení
zaměstnavateli, které může způsobit zaměstnavateli škodu, je považováno za hrubé porušení
povinností vyplývajících z pracovního poměru a kromě pracovněprávních následků může vést i
k majetkoprávním požadavkům zaměstnavatele v případě vzniklé škody. Povinnost zaměstnance
zachovávat mlčenlivost o obchodních tajemstvích svého zaměstnavatele se na něho vztahuje i po
ukončení pracovního poměru s tímto zaměstnavatelem.

6.6.

Další právní předpisy

Na jiná potenciální práva vzniklá v době trvání pracovního poměru a související s pracovním
poměrem se přiměřeně použijí ustanovení o odměně podle podmínek stanovených v bodě 6.3.

6.7.

Sledování a evidence výsledků

Za sledování výsledků výzkumu, vývoje a inovací odpovídají vedoucí organizačních útvarů CVŘ, na
nichž dochází k jejich tvorbě, s povinností hlásit je Kanceláři transferu technologií.
Za evidenci výsledků výzkumu, vývoje a inovací v CVŘ odpovídá Kancelář transferu technologií
s povinností jednou ročně předkládat obchodnímu vedení společnosti přehled dosažených výsledků
za předcházející rok. Termín předkládání je v souladu s termínem, ve kterém se vykazuje přehled
výsledků výzkumu, vývoje a inovací poskytovatelům veřejných prostředků (MPO, MŠMT, TA ČR, GA
ČR apod.), obvykle k 31. 3. kalendářního roku.
Evidence výsledků výzkumu, vývoje a inovací v CVŘ je vedena průběžně, členěna podle původců,
autorů/autorských kolektivů a projektů, v rámci nichž výsledek vznikl.
V evidenci je uváděn způsob nakládání s těmito výsledky, jak se o nich rozhodlo podle čl. 6.8.
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Rozhodování o nakládání s výsledky

Komercializační Rada CVŘ na základě doporoučení Kanceláře transferu technologií rozhoduje
o způsobu a rozsahu ochrany výsledků výzkumu, vývoje a inovací a vydává doporučení pro nakládání
s těmito výsledky. Ředitel společnosti rozhoduje o nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací
v CVŘ na základě hospodářské situace a finančních možností společnosti. Případné příjmy z
komercializace duševního vlastnictví jsou nejprve použity na úhradu nutných nákladů komercializace.

