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1. Účel
Předmětem směrnice je stanovení postupů při nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a
inovacích (dále jen výsledek vědecko-výzkumné činnosti), definování pojmu duševního
vlastnictví, stanovení postupů pro ochranu a vymezení práv a povinností spojených s duševním
vlastnictvím ve Fakultní nemocnici Brno. Směrnice se vztahuje také na nakládání s výsledky
výzkumné činnosti FN Brno jako příjemci institucionální podpory poskytnuté na tuto činnost.
Duševním vlastnictvím FN Brno je výsledek činnosti, kterou zaměstnanec jako původce či autor
vytvoří při plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního vztahu FN Brno, je-li tento výsledek
současně předmětem průmyslového vlastnictví, duševního vlastnictví chráněného obchodním
zákoníkem nebo autorským dílem.

2. Oblast platnosti
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance FN Brno.

3. Pojmy a zkratky
3.1.

Pojmy

Výsledek vědeckovýzkumné činnosti
Výsledky základního
výzkumu
Výsledky
aplikovaného
výzkumu
Výsledky ve vývoji
Výsledky v inovacích
Průmyslové
vlastnictví

Vynález

Patent

Výsledek základního a aplikovaného výzkumu, ve vývoji a nebo v
inovacích.
Nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skutečnostech, které jsou publikovány podle
zvyklostí v daném vědním oboru.
Nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobku, postupů nebo
služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou
chráněny podle zákonů upravujících ochranu autorské, vynálezecké
nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými
uživateli
Návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb.
Nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby
zavedené do praxe.
Výsledky vlastní duševní a tvůrčí činnosti původce, které přináší
nové technické řešení opakovatelně průmyslově využitelné, tj.
opakovatelně využitelné v jakékoliv hospodářské činnosti (průmysl,
obchod, služby, atd.). V rámci činnosti FN Brno se jedná zejména o
vynález, zlepšovací návrh, technické řešení chráněné užitným
vzorem a ochrannou známku.
Technické řešení, které je výsledkem vynálezecké činnosti, je nové
vzhledem ke stavu techniky ke dni podání přihlášky vynálezu a je
opakovatelné průmyslově využitelné. Vynález je chráněn patentem.
Za průmyslově využitelné vynálezy se nepovažují způsoby
chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského těla a
diagnostické metody používané na lidském těle. Tyto způsoby a
metody nelze patentovat.
Ochranný dokument, který se uděluje za účelem ochrany vynálezů.
Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat,
poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) a má
právo převést patent na jinou osobu. Účinky patentu nastávají ode
dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového
vlastnictví.
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Podnikový vynález
Zlepšovací návrh
Technické řešení
chráněné užitným
vzorem
Ochranná známka
Původce

Duševní vlastnictví
chráněné
obchodním
zákoníkem
Autorské dílo

Autor
Zaměstnanecké dílo

3.2.

Vynález, který původce vytvořil při plnění úkolů v pracovněprávním
vztahu k FN Brno.
Technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, řešení problémů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž
má zlepšovatel právo nakládat.
Technická řešení, která jsou nová, přesahující rámec pouhé
dovednosti, jsou opakovaně průmyslově využitelná, a která jsou
chráněna užitným vzorem.
Slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení odlišující
výrobky nebo služby různých výrobců (poskytovatelů služby).
Fyzická osoba v pracovněprávním vztahu k FN Brno, která vytvořila
nebo se podílela na vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví,
vč. osob v dočasném pracovněprávním vztahu k FN Brno
sjednaném na řešení konkrétního výzkumného záměru nebo
výzkumného úkolu.
Duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku
a současně není ani autorským dílem, zahrnuje nezapsaná
označení, obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how.
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké
nebo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora
a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam („dílo“). Autorským dílem je i počítačový
program, databáze a audiovizuální dílo.
Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila, v případě díla
souborného je to osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo
uspořádala.
Dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z
pracovněprávního vztahu k FN Brno. Zaměstnaneckým dílem je i
kolektivní dílo, tj. dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je
vytvářeno z podnětu a pod vedením FN Brno a uváděno na
veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do
takového díla nejsou schopny samostatného užití.
Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem
kolektivním.

Zkratky

CI
CTT MU
FN Brno
IS VaVaI
MU
PeO
PV
OPV
OOPVP
OVVŠ
RIV
ÚVVŠ
VO

-

Centrum informatiky
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity
Fakultní nemocnice Brno
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Masarykova univerzita
Personální oddělení
Porada vedení
Oddělení právních věcí
Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky
Oddělení vědy, výzkumu a školství
Rejstřík informací o výsledcích
Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství
Výzkumná organizace
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4. Transfer znalostí
Transfer znalostí (nebo také transfer technologií) je souborem činností a procesů vedoucích
k uplatnění znalostních výsledků vědecko-výzkumné činnosti výzkumné organizace na trh.
Přenos znalostí do aplikační (podnikové) sféry může nabývat různých forem v závislosti na druhu
poznatku, jeho oborové příslušnosti, novosti, možnosti využití apod.
Mezi nejčastější formy patří:
 Prodej patentů a licencí – jedná se o prodej výlučných či nevýlučných práv k využívání
poznatku.
 Smluvní (kontrahovaný) výzkum – výzkum na zakázku, kdy organizace pro subjekt aplikační
sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Výzkum, na který jsou tímto subjektem
poskytovány finanční prostředky.
 Společné výzkumné projekty řešené ve spolupráci se subjekty aplikační sféry – VO spolu se
subjektem aplikační sféry řeší výzkumný projekt, který může být plně financován zdroji tohoto
subjektu či spolufinancován veřejnými prostředky.
 Konzultace a poradenství – VO za úplatu v souladu s tržními podmínkami poskytuje
konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry.
 Vzdělávání (celoživotní vzdělávání) – transfer znalostí formou vzdělávání může nabývat dvou
základních podob, v rámci akreditovaných studijních oborů nebo formou placených kurzů
celoživotního vzdělávání a přednášek.
Konkrétní formy vzdělávání ve FN Brno:
o Kurzy pro lékaře – Kurzy pro lékaře v předatestační přípravě a Základní kurz
v elektromyografii
o Certifikované kurzy NLZP
o Inovační kurzy NLZP
o Specializační vzdělávání – dětská sestra
o Sanitářský kurz.
 Publikační činnost – poznatky mohou být šířeny formou článků ve vědeckých časopisech a
knihách.
 Horizontální mobilita – mobilita výzkumníků mezi výzkumnou a aplikační sférou napomáhá
k pochopení inovačních procesů, zlepšování kontaktů a rozvoj užších vztahů výzkumu a
vzdělání. Napomáhá také aplikačnímu sektoru lépe využívat výsledky výzkumu a předkládat
konkrétní požadavky na řešení výzkumných problémů.
Nejčastější příklady transferu znalostí a s nimi související procesy jsou blíže specifikovány
v dalších kapitolách této směrnice.

5. Výsledky výzkumné činnosti a uplatnění práv k duševnímu vlastnictví
5.1 Práva k výsledkům a jejich využití
5.1.1

Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti

V případě, kdy zaměstnanec FN Brno vytvoří při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných
záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č.
130/2002 Sb.), výsledek vědecko-výzkumné činnosti, je povinen jej poskytnout ÚVVŠ/OVVŠ.
Pověřený pracovník OVVŠ zajistí předání výsledků prostřednictvím poskytovatele účelové nebo
institucionální podpory do systému IS VaVaI (RIV) v souladu s Metodickým pokynem MP/FN
Brno/1784 Hlášení výsledků vědecko- výzkumné činnosti.
Výsledek vědecko-výzkumné činnosti je zaměstnanci FN Brno poskytován ÚVVŠ dle zákona č.
130/2002 Sb., nařízení vlády 397/2009 Sb. a aktuálního provozního řádu IS VaVaI.
Výsledek vědecko-výzkumné činnosti jsou zaměstnanci FN Brno dále povinni zpřístupnit
v rozsahu smlouvy uzavřené s poskytovatelem veřejné podpory a smlouvy o užití výsledků
dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo FN Brno je zakázáno.
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Při předání a šíření výsledků, které spadají do kategorie předmětu průmyslově právní ochrany,
jsou zaměstnanci povinni postupovat dle čl. 5.2 této směrnice.
5.1.2

Výsledky veřejné zakázky

Vlastnictví a užívací práva k výsledkům veřejné zakázky, ať již jde o výsledky chráněné
duševním vlastnictvím, nebo výsledky duševním vlastnictvím nechráněné, jsou upravena § 16
odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb. Výsledky veřejné zakázky se vyskytují zejména v dotačních
programech Ministerstva vnitra a v některých dotačních programech Ministerstva zdravotnictví.
Při nakládání s výsledky vzniklými v takových projektech, je třeba zvýšeně dbát na práva
poskytovatele, který je buď přímo vlastníkem takových výsledků nebo má k výsledku užívací
práva, včetně práva rozhodnout o zveřejnění/utajení výsledku.
5.1.3

Spolupráce s podniky

Je-li příjemcem účelové podpory projektu FN Brno společně s podnikem, potom jsou práva k
takovému výsledku upravena § 16 odst. 4 písm. b) zák. č. 130/2002 Sb. a body 28 a 29 Rámce
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
FN Brno zejména usiluje o to, aby nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře tím, že práva k
výsledkům spolupracující podnikatelský subjekt obdrží bezplatně, nebo za zvýhodněných (tj.
nikoliv tržních) podmínek. U spoluvlastnických výsledků FN Brna usiluje o to, aby obdržela podíl
na výnosu z komercializace, kterou ve vztahu k výsledku provádí podnikající spoluvlastník.
5.1.4

Výsledky základního výzkumu

Výsledky základního výzkumu, které byly plně financované z veřejných zdrojů, je možné šířit dle
§ 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. zejména těmito způsoby: výukou, veřejným šířením
výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí
(poskytováním licencí).

5.2 Průmyslové vlastnictví
5.2.1

Informační povinnost původce a majetková práva

Každý zaměstnanec, který vytvoří při plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního vztahu k FN
Brno řešení, které splňuje podmínky nového vynálezu či technického řešení (dále jen „původce“)
je povinen vytvoření neprodleně oznámit na OVVŠ. Oznámení se podává písemně na
hlavičkovém papíře s označením „Oznámení původce o vzniku předmětu průmyslového
vlastnictví“.
Majetková práva k předmětu průmyslového vlastnictví vytvořeného zaměstnancem při plnění
úkolů a povinností vyplývajících z pracovně právního vztahu zaměstnance k FN Brno, k nimž FN
Brno uplatní práva dle následujících článků této směrnice, náleží FN Brno. Tím není dotčeno
právo zaměstnance na původcovství k předmětu průmyslového vlastnictví.
5.2.2

Vynález a technické řešení podléhající ochraně užitným vzorem

5.2.2.1 Evidence a posouzení po splnění informační povinnosti
OVVŠ zaeviduje každou přijatou informaci o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví a
potvrdí původci její přijetí/převzetí. Od data přijetí oznámení běží 3 měsíční lhůta, kdy se FN Brno
rozhodne, uplatní-li k vynálezu/technickému řešení práva.
OVVŠ na základě smluvní spolupráce s CTT MU prověří novost předmětu průmyslového
vlastnictví. K tomuto si může zaměstnanec OVVŠ nebo CTT MU vyžádat doplňující
informace/dokumentaci od původce díla. Jestliže předmět nesplňuje podmínku novosti, oznámí
tuto skutečnost původci a vrátí mu veškerou dokumentaci. Majetková práva k předmětu tímto
přechází na původce.
Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo FN Brno je zakázáno.
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Jestliže OVVŠ potvrdí novost předmětu průmyslového vlastnictví, předloží nejpozději do 5 týdnů
od přijetí oznámení na Poradě vedení FN Brno informace k posouzení, zda bude uplatněno
právo na patent k podnikovému vynálezu či obdobné právo k technickému řešení. Součástí
posouzení jsou i ekonomické aspekty a průmyslová využitelnost předmětu průmyslového
vlastnictví (návrh stanoviska vypracuje OVVŠ ve spolupráci s CTT MU) PV vyslovuje souhlas
s uplatněním práva na předmět průmyslového vlastnictví a rozhoduje o uplatnění ochrany ve
vztahu ke konkrétnímu výsledku (bez nutnosti ochrany, tuzemská a mezinárodní ochrana
průmyslového vlastnictví).
Při zpracování přihlášky vynálezu či užitného vzoru spolupracuje OVVŠ s CTT MU a původce je
povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. K zajištění průmyslově právní ochrany je
možné využít i externí odborníky (patentový zástupce).
Původce nebo kterýkoliv ze spolupůvodců jsou povinni před zveřejněním předložit OVVŠ/CTT
MU všechny rukopisy publikací, zpráv, anotace přednášek a ostatní sdělení v písemné nebo
elektronické podobě v případě, že se tyto dokumenty týkají předmětu průmyslových práv, na
která hodlá FN Brno uplatnit právo.
Původce i všichni zaměstnanci FN Brno, kteří jsou z titulu plnění svých pracovních úkolů
seznámeni s informací o vytvoření průmyslového vlastnictví a doloženou dokumentací, vč. členů
vedení nemocnice, jsou povinni od okamžiku převzetí informace do doby podání přihlášky
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obsah informace, původních dokumentů,
přihlášky apod.
Pro předměty průmyslového vlastnictví bude zřízeno samostatné nákladové středisko, v rámci
tohoto nákladového střediska budou na každý předmět průmyslového vlastnictví založeny
nákladové skupiny, které budou sledovat bilanci jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví.
U každého předmětu průmyslového vlastnictví OVVŠ přidělí číslo nákladové skupiny začínající
příznakem PAT a zašle tuto informaci na EO – OÚI, které zajistí zřízení této nákladové skupiny
v ekonomickém informačním systému.
Pro zavedení předmětu průmyslového vlastnictví do majetku FN Brno je nutné provést nákladové
ocenění předmětu průmyslového vlastnictví, které zajistí EO – OVÚF na základě podkladů od
původce předmětu průmyslového vlastnictví dodaných a schválených na OVVŠ .
K zaúčtování výnosů na konkrétní nákladovou skupinu týkající se jednotlivého předmětu
průmyslového vlastnictví je nutné vystavit ze strany OVVŠ podklad pro vystavení faktury a zaslat
na EO – OÚI.
5.2.2.2 Informační povinnost zaměstnavatele
OVVŠ oznámí původci nejpozději do 3 měsíců od přijetí oznámení původce dle čl. 5.2.1 této
Směrnice, zda vůči danému výsledku FN Brno uplatňuje právo na průmyslově-právní ochranu
(právo na patent nebo právo na užitný vzor). Neuplatní-li FN Brno prostřednictvím OVVŠ vůči
původci žádné z výše uvedených práv ve stanovené lhůtě nebo jiné další lhůtě, s původcem
písemně dohodnuté, přechází majetková práva ze zákona zpět na původce.
5.2.2.3 Povinnost zaměstnavatele k uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
FN Brno je povinna práva na předmět průmyslového vlastnictví vůči původci uplatnit vždy, je-li
tak stanoveno smlouvou s poskytovatelem veřejné podpory dle čl. 5.1 této směrnice, příp. v
dohodě o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se podílely z neveřejných
Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo FN Brno je zakázáno.
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zdrojů na podpoře financované podílově z veřejných (max. 50 %) a neveřejných zdrojů. Stejně
tak je FN Brno povinna postupovat, jestliže se jedná o výsledek veřejné zakázky.
Uplatnění práv vůči původci je pouze prvním krokem, který vede k příslušné průmyslově-právní
ochraně, nezakládá však FN Brno povinnost patentovou či jinou přihlášku skutečně podat či
povinnost pokračovat v patentovém či jiném obdobném řízení, v němž se ukáže, že předmět
ochrany není způsobilý k průmyslově-právní ochraně (například v situaci, kdy FN Brno obdrží
negativní výměr od Úřadu průmyslového vlastnictví).
5.2.2.4 Využívání předmětu průmyslového vlastnictví
Po uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví vzniká FN Brno výlučné právo jej
využívat, tzn. skutečně jej provozovat nebo poskytovat právo k jeho využívání jinému subjektu na
základě licenční smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z této směrnice a právních předpisů
zůstávají po skončení pracovního poměru původce ve FN Brno nedotčena. To platí i v případě,
že dojde k převodu práva na využití předmětu průmyslového vlastnictví z FN Brno na třetí osobu.
5.2.2.5 Povinnost zaměstnavatele při stanovení odměny za vytvoření vynálezu nebo
technického řešení chráněného užitným vzorem
Odměna původce, resp. spolupůvodců je stanovena podílem na zisku. Zisk je tvořen z výnosu
získaného využíváním či jiným uplatněním předmětu průmyslového práva (zejm. licence),
sníženého o náklady nutné k vytvoření předmětu průmyslového práva, náklady spojené s
průmyslově právní ochranou a náklady spojené s komercionalizací předmětu, které mohou činit
maximálně 25 %. Odměna původce činí 25 % ze zisku, odměna pro řešitelský tým/spolupůvodce
činí 25 % ze zisku, 50 % ze zisku náleží FN Brno. V případě, že je pouze jediný původce, má
nárok na odměnu ve výši 50% a 50 % ze zisku náleží FN Brno. Z podílu FN Brno bude 25 %
přiděleno ÚVVŠ k rozvoji transferu znalostí a pokrytí provozních nákladů spojených se zajištěním
souvisejících činností. Odměna původce a spolupůvodce zahrnuje všechny zákonné odvody ze
strany zaměstnance i zaměstnavatele.
Původce má dále právo na dostatečné vypořádání – odměnu, dle přínosu dosaženého
využíváním či jiným uplatněním předmětu průmyslového vlastnictví. V případě, že je předmět
průmyslového vlastnictví vytvořen spolupůvodci, je podíl jednotlivých spolupůvodců na odměně
stanoven písemnou dohodou.
Ekonomický náměstek zajistí každoroční vyúčtování výnosů dle výše uvedeného za uplynulý rok
a to k 31. 3. roku následujícího ze skutečně uhrazených výnosů, které jsou podmínkou pro
přiznání odměn pro původce a spolupůvodců a předá podklad k vyplacení odměny původci a
spolupůvodcům na PeO. Spolupůvodcům bude odměna vyplacena v podílech stanovených
písemnou dohodou.
5.2.3

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti

Podléhají-li výsledky vědecko-výzkumné činnosti dle čl. 5.1 průmyslově právní ochraně, nesmí
být zveřejněny před podáním příslušné patentové či jiné přihlášky, a to ani v případě předávání a
zveřejňování výsledků výzkumné činnosti. Na zaměstnance/původce výsledků vědeckovýzkumné činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně, se vztahují ustanovení čl. 5.2.2.1.
Jestliže je výsledkem vědecko-výzkumné činnosti prováděné v pracovněprávním vztahu k FN
Brno a podporované z veřejných prostředků vynález či technické řešení, jedná se vždy o
podnikový vynález (podnikové technické řešení) ve smyslu § 9 zákona č. 527/1990 Sb.,
Při řešení vědecko-výzkumné činnosti s právnickou nebo fyzickou osobou, která není v
pracovněprávním vztahu k FN Brno, je nutné předem stanovit smluvně právo na vytvořené
předměty průmyslového vlastnictví. Dohodnou-li se strany na spoluvlastnictví, musí být smluvně
Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo FN Brno je zakázáno.
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stanovena výše podílu každé ze stran. Uzavření smlouvy zajišťuje OPV na základě podkladů
OVVŠ.
5.2.4

Ochranná známka

Je-li ve FN Brno prováděna činnost, kterou je třeba chránit formou ochranné známky, je vedoucí
pracoviště, který tuto skutečnost zjistí, povinen předložit OVVŠ k evidenci návrh na zápis
ochranné známky. Návrh předkládá včetně jejího vyobrazení v písemné nebo elektronické
podobě.
Dále návrh posuzuje OPV z hlediska způsobilosti zápisu a předkládá jej k rozhodnutí řediteli FN
Brno. Jestliže je návrh zamítnut, oznámí OPV tuto skutečnost navrhovateli a OVVŠ. V případě
schválení návrhu podá OPV přihlášku k zápisu ochranné známky. Navrhovatel je povinen k
součinnosti při zpracování přihlášky.
OPV vede evidenci ochranných známek. K majetkové evidenci předkládá OPV osvědčení o
zápisu ochranné známky CI.

5.3 Autorská práva
5.3.1

Majetková práva k zaměstnaneckému podílu

FN Brno jako zaměstnavatel vykonává autorova majetková práva k dílu, které vytvořil v rámci
plnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či obdobného vztahu k FN Brno. Tím
není dotčeno právo zaměstnance na publikování článků a vědeckých monografií vlastním
jménem a sjednávání licenčních smluv s vydavateli. Ovšem v případě, že jde o výsledek
dotačního projektu, je zaměstnanec povinen vydání článku.
FN Brno může právo výkonu postoupit třetí osobě pouze se svolením autora (postoupením práva
se však nerozumí poskytování licencí, pouze postoupení výkonu majetkových práv jako celku).
Vztah FN Brno a autora se řídí přísl. ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve
znění pozdějších předpisů.
5.3.2

Práva zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu

FN Brno má právo dílo zveřejnit, upravit, zpracovat, spojit s jiným dílem, přeložit do jiného jazyka,
zařadit do díla souborového a uvádět dílo na veřejnost. Může také nehotové dílo dokončit v
případě, že jej autor nedokončil nebo hrozí prodlení s jeho dokončením. Tím není dotčena
publikační volnost zaměstnanců dle čl. 5.3.1.
5.3.3

Práva autora zaměstnaneckého díla

Autor má právo na poskytnutí dodatečné odměny v případě, že se plat nebo jiná odměna
vyplacená autorovi dostane do zřejmého nepoměru k zisku FN Brno z využití práv k
zaměstnaneckému dílu. Dodatečná odměna ve výši 5 % ze zisku FN Brno bude autorovi
vyplacena každý rok po dobu trvání práv k zaměstnaneckému dílu v případě, že zisk pro FN Brno
bude 200 x vyšší než plat nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnaneckého díla.
Pokud FN Brno majetková práva k dílu nevykonává vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má
autor právo požádat FN Brno o udělení licence za obvyklých podmínek, pokud na straně FN Brno
neexistuje závažný důvod pro její odmítnutí.
5.3.4

Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou, při respektování publikační volnosti zaměstnanců dle čl. 5.3.1.,
povinni zajistit v rámci pracovních smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
že konkrétní dílo je zaměstnaneckým dílem tzn., že bylo vytvořeno ke splnění povinností
vyplývající z pracovněprávního vztahu. Naopak při nedodržení pravidel stanovených pracovní
smlouvou nebo dohodou je vedoucí pracovník povinen vyvodit příslušné sankce.
Tato povinnost musí být dodržována zejména u skupin zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do
výzkumných projektů a úkolů.
Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo FN Brno je zakázáno.
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Dále jsou vedoucí zaměstnanci povinni sledovat vznik zaměstnaneckých děl, zajišťovat jejich
ocenění a předání k majetkové evidenci.
5.3.5

Výsledek vědecko-výzkumné činnosti

Výsledek vědecko-výzkumné činnosti včetně závěrečné zprávy projektu je zaměstnaneckým
dílem, k němuž má FN Brno majetková práva, pokud není chráněn právem průmyslového
vlastnictví. Tento výsledek může autor/řešitel se souhlasem a pod jménem FN Brno zpřístupnit
ve formě publikace nebo přednáškové činnosti, s možností uvedení svého jména. Autor je rovněž
oprávněn přijmout honorář za takové zpřístupnění/šíření zaměstnaneckého díla.

5.4 Povinnost mlčenlivosti
Veškeré informace o duševním vlastnictví FN Brno jsou důvěrné, třetím stranám mohou být
sdělovány pouze v případě, jestliže je jejich ochrana zajištěna smlouvou.

6
6.1

Odpovědnosti a pravomoci
Náměstek ÚVVŠ

Náměstek ÚVVŠ odpovídá za předávání výsledků výzkumné činnosti dle čl. 5.1 a zajištění
činnosti OVVŠ dle čl. 5.2.2 této směrnice.

6.2

Náměstek OOPVP

Náměstek Odboru organizačních, právních věcí a personalistiky odpovídá za zajištění činnosti
OPV dle čl. 5.2.5 a za vyplacení odměny původci či spolupůvodcům dle čl. 5.2.2.5 a za zajištění
smluv dle příslušných ustanovení této směrnice.

6.3

Ekonomický náměstek

Ekonomický náměstek odpovídá za vyúčtování a rozdělení podílů dle čl. 5.2.2.5 tohoto pokynu a
vedení majetkové evidence dle čl. 5.2.5 této směrnice.

6.4

Vedoucí OVVŠ

Vedoucí OVVŠ zajišťuje činnosti dle čl. 5.2.2.

6.5

Vedoucí zaměstnanci pracovišť

Vedoucí zaměstnanci pracovišť, na kterých je vyvíjena tvůrčí činnost, odpovídají za zajištění
postupů dle čl. 5.3.4 této směrnice.

7

Související dokumenty

Zákon č. 130/2002 Sb.
Zákon č. 527/1990 Sb.
Zákon č. 478/1992 Sb.
Zákon č. 441/2003 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb.
Zákon č. 206/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 397/2009 Sb.
S/FN Brno/0163

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací, v platném znění
Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Zákon o užitných vzorech
Zákon o ochranných známkách
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon)
Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů
Nařízení o informačním systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Přezkoumání a uzavření smlouvy
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MP/FN Brno/1784
O/2955/2016/Ro

Řízení výzkumných projektů ve FN Brno
Hlášení výsledků vědecko-výzkumné činnosti
Smlouva o zajištění služeb v oblasti ochrany duševního
vlastnictví a transferu technologií

6. Přehled změn
Změny textu oproti předchozí verzi na příslušných stranách dokumentu jsou uvedeny kurzívou.
Výsledek revize (popis změny – beze změny)

Poznámka

Nová kapitola 4. Transfer znalostí

31.7.2017 Mareschová Iveta

Doplnění kapitoly 5.2.2.1

31.7.2017 Zita Hudáková

7. Přílohy
Příloha č. 1 – Seznámení s dokumentem integrovaného systému řízení
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Příloha 1: Seznámení s dokumentem integrovaného systému řízení
Název útvaru:

Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství

Nákladové středisko:

NS 0038

Dokument předkládá:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu

Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti
ve FN Brno
a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.
Jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Datum

Podpis

Jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Datum

Podpis
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