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1. Účel
Cílem této směrnice je závazným způsobem stanovit principy politiky ochrany duševního
vlastnictví ve společnosti MemBrain s.r.o. Tato směrnice upravuje postupy MemBrain a
autorů/původců jednotlivých typů předmětů autorského práva/práv souvisejících a
průmyslového vlastnictví při vzniku a realizaci práv k předmětům autorského práva a
průmyslového vlastnictví, které vznikly při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru
nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu autorů/původců k MemBrain při realizaci
výzkumu, vývoji a inovací.

2. Oblast platnosti
Organizační směrnice je platná v celé společnosti MemBrain.

3. Pravomoci a odpovědnosti
Za udržování směrnice odpovídá: úsek ekonomicko – správní MemBrain s.r.o. (DEA).
Za dodržování směrnice odpovídají všichni pracovníci společnosti.

4. Základní pojmy a zkratky
4.1 Zkratky
PaT
DEA
ŘS

Oddělení Propagace a transferu
Úsek ekonomicko-správní
Ředitel společnosti

4.2 Základní pojmy

Duševní vlastnictví

Předměty nehmotné povahy (nehmotné statky) vytvořené
člověkem vlastní tvůrčí duševní činností. Zároveň také představuje
(v širším slova smyslu) souhrn práv k nehmotným statkům.

Vynález

Výsledek technické tvůrčí činnosti jedné či více osob, který je
patentovatelný. Vynález je patentovatelný, když (i) je světově nový,
tj. není součástí stavu techniky, (ii) je výsledkem vynálezecké
činnosti (pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu
techniky) a (iii) je průmyslově využitelný, tj. může-li jeho předmět
být opakovaně vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu.

Patent

Užitný vzor

Změna: 0

Dokument (právní forma ochrany), který majiteli přiznává právo
bránit ostatním ve využívání vynálezu uvedeného v patentu.
Právní forma ochrany, která přiznává majiteli výhradní právo bránit
ostatním ve využívání chráněného technického řešení. Od patentu
se liší (i) úroveň technického pokroku požadovaného pro získání
užitného vzoru je nižší, (ii) maximální doba ochrany je kratší.

Zpracoval: Ing. L. Hartych

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
OS 21
Ochrana duševního vlastnictví

Průmyslový vzor

Ochranná známka

Utajování

Zlepšovací návrh

Know-how

Právní forma ochrany chránící vzhled celého výrobku nebo jeho
části. Mohou jej tvořit dvojrozměrné prvky (vzorky, linie, barvy)
nebo trojrozměrné prvky (tvar, struktura nebo povrch výrobků).
Označení, kterým firma označuje své výrobky nebo služby a
odlišuje je tak od výrobků a služeb dodávaných konkurencí.
Způsob ochrany určitých forem duševního vlastnictví, zejména těch
forem, které nemohou být předmětem autorských nebo
průmyslových práv (např. know-how).
Technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, s nimiž má
zlepšovatel právo nakládat.
Znalosti, zkušenosti či poznatky z oblasti výroby, obchodu či
služeb, které mají podstatný význam pro jeho uživatele, nejsou
chráněny patentem či jiným průmyslovým právem, nejsou
všeobecně dostupné a jsou využitelné třetími osobami.

Obchodní tajemství

Tajné či soukromé informace s obchodní hodnotou. Veškeré
skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související
s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální
materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných kruzích
dostupné, mají být podle vůle subjektu utajeny a tento
odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Důvěrné informace

Obchodní informace, které nechceme sdílet se zákazníky,
konkurencí nebo jinými osobami mimo společnost, nebo je
takovým osobám sdělíme pod závazkem utajení.

Původce

Autor
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Za původce vynálezu, užitného vzoru nebo jiného předmětu
duševního vlastnictví se považuje fyzická osoba, která jej vytvořila
vlastní tvůrčí činností.
Autor díla je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

Autorské dílo

Autorské dílo je dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě včetně podoby elektronické, trvala nebo dočasně, bez
ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.(pozn.: Definice
upravena pro účely MemBrain)

Databáze

Databáze se považuje za autorské dílo, pokud je způsob výběru
nebo uspořádání obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a
jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a
jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem
souborným.

Software

Počítačový program se považuje za autorské dílo, je-li původní
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v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.

Poznatek výzkumu nebo
vývoje

Licenční smlouva

Poznatek způsobilý stát se předmětem autorskoprávní nebo
průmyslově právní ochrany, vytvořený autorem / původcem
poznatku.
Dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel opravňuje
nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu
práv průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje
k poskytování sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

4.3 Možnosti ochrany různých forem duševního vlastnictví
Možnosti ochrany
Autorsko-právní
ochrana

Duševní statek
Vynález

Průmyslově právní ochrana

Autorský zákon

Patent

Užitný vzor

Průmyslový
vzor

Ochranná
známka

Utajování

-

ANO

-

-

-

ANO

-

-

ANO

-

-

ANO

Nové estetické řešení (design výrobku)

ANO

-

-

ANO

ANO

-

Jedinečné označení výrobku

ANO

-

-

ANO

ANO

-

Databáze

ANO

-

-

NE

-

ANO

Software

ANO

ANO**

-

-

-

ANO

Publikace

ANO

-

-

ANO

ANO

-

Nové technické řešení

Výčet není úplný
* možnost ochrany jen v ojedinělých případech, jako součást technického řešení
** samo o sobě ne, pouze ve spojení s něčím hmotným (řízení nějakého zařízení apod.)

5. Popis činnosti
5.1 Základní principy politiky duševního vlastnictví
1. Žádný subjekt (fyzická nebo právnická osoba), včetně subjektů, které mohou
uplatňovat vliv na společnost, zejména její společníci, nemá žádný přednostní přístup
k výsledkům vytvořeným společností MemBrain.
2. Jedná-li se o výzkum a vývoj s podporou z veřejných rozpočtů, práva k výsledkům a
jejich využití a pravidla jejich průmyslově-právní ochrany se řídí zákonem č.
130/2002 Sb. v aktualizovaném znění, smlouvou o poskytnutí veřejné podpory,
smlouvou o využití výsledků, partnerskými smlouvami a jinými pravidly pro
poskytnutí veřejné podpory.
3. MemBrain jako výzkumná organizace je povinen vždy umožnit za rovných podmínek
všem zájemcům o výsledek výzkumně-vývojové činnosti přístup k němu, nejedná-li se
o obchodní tajemství nebo důvěrné informace.
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4. Jedná-li se o smluvní výzkum (bez veřejné podpory), výsledky náleží subjektu, pro
který je smluvní výzkum prováděn, není-li mezi stranami smluvně sjednáno jinak.
5. Zaměstnanec MemBrain (dále jen „zaměstnanec“) je povinen střežit a ochraňovat
veškeré duševní vlastnictví zaměstnavatele, jakož i práva s ním spojená.
6. Zaměstnanec je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které je nebo by mohlo být
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele ve vztahu k tomuto duševnímu
vlastnictví.
7. Zaměstnanec je povinen dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho
pracovního poměru a ani z jiné činnosti prováděné pod jménem zaměstnavatele
nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob.
8. Povinnosti zaměstnance ve smyslu výše uvedených bodů 4 až 7 platí v přiměřené míře
i pro studenty, kteří vykonávají v MemBrain odbornou praxi, ve vztahu k duševnímu
vlastnictví vytvořenému v procesu výuky a za hmotné podpory MemBrain.
9. Pokud MemBrain uplatní práva k ochraně výsledku, nese náklady na zajištění ochrany
MemBrain.
výzkumně-vývojového
10. Je-li
MemBrain
účastníkem/partnerem/spoluřešitelem
projektu, patří mu příslušný podíl na majetkových právech k výsledku tohoto projektu
podle poměru jeho účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut smluvně jinak.

5.1.1 Obchodní tajemství a nakládání s ním
1. Obchodní tajemství MemBrain tvoří zejména následující skutečnosti: know-how,
skutečnosti vývojové, výrobní, technické nebo obchodní povahy týkající se
MemBrain, jako jsou např. projekty výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje
s výjimkou projektů výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje financovaného
z veřejných prostředků, podnikatelský záměr, obchodní nebo výrobní plán, obchodní
nebo reklamní strategie nebo další záměry; zásady cenotvorby včetně kalkulace cen a
rozpočtování; zásady licenční politiky ve věcech práv průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví, jakož i zásady jiné smluvní politiky; zásady bezpečnostní
politiky ochrany majetku a osob, jakož i osobních údajů; přihlášky předmětů
průmyslového vlastnictví včetně příloh a ostatní související dokumentace před jejich
podáním na Úřad průmyslového vlastnictví ČR, popř. úřad s obdobnou působností
v zahraničí.
2. Výsledky projektů výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje financovaného
z veřejných prostředků jsou součástí obchodního tajemství MemBrain.
3. S obchodním tajemstvím může nakládat pouze ta osoba, která je k tomu oprávněná, a
to v rozsahu, v jakém je to nezbytné k výkonu její funkce nebo zaměstnání.
4. Zaměstnanec, který se dostal do styku s obchodním tajemstvím MemBrain, bez ohledu
na důvod tohoto styku, je povinen provést všechna nezbytná opatření, která lze na něm
spravedlivě a rozumně požadovat, k utajení tohoto obchodního tajemství před
neoprávněnou osobou, a to i před neoprávněným spoluzaměstnancem.
5. Jednání, které může ohrozit obchodní tajemství, je zakázáno. Tímto jednáním se
rozumí například:

Změna: 0

Zpracoval: Ing. L. Hartych

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
OS 21
Ochrana duševního vlastnictví

Strana: 5/11
Platnost od: 2. 4. 2012

a. uložení obchodního tajemství v nechráněném tvaru na jakýkoliv nosič
informací přístupný jiným osobám, a to i do paměti počítače připojeného
k telekomunikační síti včetně interní sítě MemBrain nebo jeho části,
b. ponechání osoby neoprávněné se seznámit s předmětem obchodního tajemství
o samotě v prostorách zaměstnavatele, kde je obchodní tajemství umístěno,
c. ponechání věci, která obsahuje nebo vyjadřuje obchodní tajemství, na
pracovišti bez náležitého dohledu nebo úschovy,
d. předání obchodního tajemství v listinné či v elektronické podobě, pokud
zaměstnavatel nepřikáže jinak,
e. práce s obchodním tajemstvím mimo určené pracoviště, pokud zaměstnavatel
nepřikáže jinak,
f. zanechání nosiče, který zachycuje obchodní tajemství, bez stálého
zaměstnaneckého dozoru v prostorách veřejnosti přístupných,
g. neopatření dokumentu obsahující obchodní tajemství označením „tajné“,
h. fotografování v objektech zaměstnavatele,
i. kopírování a šíření dokumentů obsahující obchodní tajemství,
j. umožnění přístupu osobám k informacím o výrobě, výrobních procesech,
obchodních vztazích a dalším skutečnostem, které jsou obchodním tajemstvím,
k. vyzrazení komukoli v rozporu se zájmy zaměstnavatele informace o výrobě,
výrobních procesech, obchodních vztazích a dalším skutečnostem, které jsou
obchodním tajemstvím.
6.

Předměty, které obsahují skutečnosti, jež jsou obchodním tajemstvím MemBrain, je
zakázáno jakýmkoliv způsobem kopírovat a rozmnožovat a to včetně rozmnožování a
sdělování elektronického. Ustanovení neplatí pouze pro statutární orgán MemBrain a
pro zaměstnance, které zaměstnavatel pověřil, a to pouze v rozsahu, v jakém je to
nezbytné k výkonu jejich funkce nebo zaměstnání a při zachování veškeré
obezřetnosti.

7. V případě, že jsou předměty obchodního tajemství rozmnožovány, musí být každá
rozmnoženina nebo napodobenina takového předmětu pořadově číslována a musí
obsahovat údaj o celkovém počtu rozmnoženin nebo napodobenin. DEA vede evidenci
rozmnoženin nebo napodobenin, přičemž nebrání-li tomu důvody hodné zvláštního
zřetele nebo povaha věci, musí evidence těchto předmětů obsahovat též údaj o tom,
které osobě je příslušně očíslovaný předmět určen.
8. Z povahy obchodního tajemství vyplývá pro zaměstnance MemBrain povinnost
mlčenlivosti o obchodním tajemství MemBrain. Výjimkou je případ, kdy statutární
orgán MemBrain nebo jím pověřený zaměstnanec zprostí zaměstnance povinnosti
mlčenlivosti.
9. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na zákaz uveřejnění obchodního tajemství jako
součásti zveřejněného nebo ke zveřejnění určeného vědeckého nebo uměleckého díla,
jehož je zaměstnanec MemBrain autorem či spoluautorem, bez ohledu na to, jde-li o
zaměstnanecké dílo.
10. Ochrana obchodního tajemství MemBrain platí bez ohledu na to, je-li příslušná
skutečnost označena slovy „obchodní tajemství“ nebo jiným podobným označením.
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Platí však, že skutečnosti, kterou jsou obchodním tajemstvím a zároveň nelze tento
jejich charakter dovodit z povahy věci nebo z jiných okolností, musí být jednoznačně
označeny. Označení musí mít všechny nosiče obsahující obchodní tajemství, jakož i
zprávy a programové nebo datové soubory předávané elektronicky.
11. Zánik pracovněprávního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli není důvodem zániku
práva zaměstnavatele k obchodnímu tajemství.
12. Vyžaduje-li budování a udržování obchodních vztahů zpřístupnění obchodního
tajemství třetím osobám, příslušný pracovník PaT je povinen, aby s uvedenou osobou
byla napřed uzavřena dohoda o utajení, a to buď samostatně, nebo jako součást
obchodní nebo jiné smlouvy. Vzorová smlouva o utajení v českém a anglickém jazyce
je přílohou č. 2 této směrnice.
13. Vyžaduje-li projekt spolupráce obchodní, výrobní či výzkumně-vývojové zpřístupnění
obchodního tajemství MemBrain, je povinností projektového manažera pověřeného
realizací daného úkolu smluvně specifikovat1 stávající znalosti, které MemBrain
vlastní před zahájení daného úkolu a které jsou potřebné pro řešení úkolu nebo pro
následné využití nových znalostí (není tedy nutné zpřístupňovat obchodní tajemství
MemBrain v plném rozsahu pro řešení konkrétních úkolů).

5.1.2 Výsledky podle autorského práva a nakládání s nimi
1. Za výsledek výzkumně-vývojové činnosti z hlediska autorských práv se považuje
závěrečná zpráva/zpráva o řešení projektu, počítačový program, databáze,
audiozáznam či audiovizuální záznam, vypracování odborných či popularizačních
článků, napsání knihy, části knihy, příspěvku ve sborníku, učebního textu, vystoupení
na konferenci, v rozhlase nebo v televizi nebo publikace jiným způsobem, pokud jsou
vytvořeny jako výsledek řešení dané výzkumně-vývojové činnosti nebo práva k nim
v rámci řešení výzkumně-vývojového úkolu byla nabyta licencí.
2. V jednotlivých publikacích je nutné uvést, že se jedná o výstup z řešení konkrétního
projektu s uvedením jeho názvu, typu a evidenčního čísla (pokud požadované
existuje).
3. Majetková práva autorská a práva související k výsledkům dílčích výzkumněvývojových činností vykonává MemBrain jako majitel (osobnostní práva autora
zůstávají nedotčena).
4. Autor smí výsledek výzkumně-vývojové činnosti využívat výhradně pro potřebu
MemBrain, v případech volného užití a zákonných licencí stanovených autorským
zákonem a třetí osobě není oprávněn bez souhlasu MemBrain poskytnout právo
k využívání ani je na třetí osoby převést (práva, která jsou převoditelná).

5.1.3 Zaměstnanecké autorské dílo
1. Zaměstnanecké autorské dílo je dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli. Majetková
práva k zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává ve smyslu zákona o autorském
1

Specifikování může být pozitivní (jaké stávající znalosti MemBrain k řešení úkolu přinese) nebo negativní
(které stávající znalosti MemBrain z řešení úkolu vyloučí, tzn. partnerům nezpřístupní).
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právu svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Zaměstnavatel může právo výkonu
podle tohoto odstavce podstoupit třetí osobě pouze se svolením autora.
2. Autorské dílo vytvořené osobou vykonávající v MemBrain odbornou praxi či stáž,
která není v pracovněprávním vztahu vůči MemBrain, může být předmětem uzavření
smlouvy o využití tohoto díla. Autor tohoto díla naproti tomu může své dílo sám užít
či poskytnout jinému subjektu, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy MemBrain.
MemBrain je v tomto případě oprávněn požadovat, aby jí autor díla z výdělku jím
dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na
úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložil, a to podle okolností až do jejich
skutečné výše.
3. Pro zaměstnanecká autorská díla platí přiměřeně ustanovení o informační povinnosti.

5.1.4 Výsledky průmyslového vlastnictví a nakládání s nimi
1. Za výsledek výzkumně-vývojové činnosti z hlediska práv průmyslového vlastnictví se
považuje vynález, užitný vzor, průmyslový vzor či zlepšovací návrh, který byl
vytvořen při řešení výzkumně-vývojového úkolu MemBrain původcem, pokud k němu
MemBrain uplatnil právo.
2. Výzkumně-vývojový pracovník není oprávněn publikovat výsledek projektu, který
splňuje předpoklady k poskytnutí ochrany průmyslového vlastnictví (např. patentu,
užitného vzoru apod.), a to od okamžiku vytvoření výsledku (tj. před rozhodnutím
příslušného zápisného úřadu o udělení ochrany), pokud o tom písemně rozhodne
MemBrain nebo je-li obchodním tajemstvím.
3. Práva k výsledkům výzkumně-vývojových činností jako předmětům průmyslového
vlastnictví patří MemBrain a to od okamžiku uplatnění práva MemBrain a původce
není žádný ze zaměstnanců MemBrain oprávněn převést ani poskytnout právo
k využívání, není-li upraveno jinak zvláštní smlouvou s MemBrain.

5.1.5 Ochranná známka
1.

Ochranná známka MemBrain je chráněna průmyslově-právním institutem ochranné
známky.

2.

Chráněno je slovní označení MEMBRAIN a kombinované označení skládající se
z výtvarného prvku a textu MemBrain. Výtvarný prvek a text tvoří dohromady logo
MemBrain.

3. Šedá barva v logu přestavuje svět technologií, červenooranžová pak lidský potenciál
firmy. Výtvarný prvek symbolizuje proudění a prolínání myšlenek/kapalin přes
centrální bod. To naznačuje zaměření firmy na uplatňování a převod membránových
technologií z výzkumné fáze do průmyslového využití.
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4. Pracovníci MemBrain jsou povinni v písemných dokumentech používat spolu
s ochrannou známkou značku ®, a to v horním indexu za posledním slovem ochranné
známky.
5. O ochraně obchodní firmy nebo výrobku ochrannou známkou včetně prodlužování
této ochrany rozhoduje ředitel společnosti ve spolupráci s PaT. Realizaci ochrany,
stejně jako udržování platnosti ochranné známky, zajišťuje PaT.

5.2 Informační povinnost
1.

Vytvoří-li zaměstnanec MemBrain (dále jen „původce“) při plnění úkolů
vyplývajících z pracovního poměru či jiného obdobného pracovněprávního
vztahu k MemBrain řešení, které by mohlo být předmětem práv průmyslového
vlastnictví, zejména v podobě chránitelného vynálezu, průmyslového vzoru či
zlepšovacího návrhu, je povinen neprodleně tj. do 7 kalendářních dnů ode dne
vytvoření daného řešení vyrozumět ředitele společnosti o této skutečnosti a
předat podklady potřebné k posouzení tohoto řešení (dále jen „informační
povinnost“).

2. Původce splní svou informační povinnost tím, že předá DEA vyplněné
„Oznámení o vyhotovení vynálezu“ (viz Příloha č. 1) a všechny další
relevantní dokumenty a to v písemné i v elektronické podobě.
3. Vzor Oznámení o vyhotovení vynálezu je uveden v příloze č. 1 této směrnice.
Při řešení výzkumně-vývojových úkolů s jinou organizací je nutné předem
smluvně stanovit, která ze smluvních stran bude mít právo na případně
vytvořené předměty průmyslového vlastnictví. V případě, že se obě strany
dohodly na spoluvlastnictví, je nutné předem smluvně stanovit i výši
spoluvlastnického podílu každé ze stran.

5.2.1 Řízení o oznámení o vyhotovení vynálezu
1. DEA vede evidenci předmětů průmyslového vlastnictví. Do evidence zapisuje
pod pořadovými čísly běžného roku Oznámení o vyhotovení vynálezu.
Evidence může být vedena i v elektronické podobě za předpokladu, že je
realizován způsobem, který znemožňuje do záznamů provádět dodatečné
zásahy.
2. Po zaevidování výsledku výzkumně-vývojové činnosti informuje DEA ředitele
společnosti o dosažení výsledku výzkumu a vývoje.
3. Ředitel společnosti posoudí vynález a rozhodne o podání přihlášky k ochraně
předmětů průmyslového vlastnictví jménem MemBrain. Pokud ředitel do 3
měsíců od oznámení o vyhotovení vynálezu nerozhodne o uplatnění práv
MemBrain k výsledku výzkumu a vývoje, práva k výsledku přecházejí na
původce. MemBrain však může s původcem uzavřít smlouvu o oprávnění
bezúplatně využívat chráněné výsledky.
4. Když bude rozhodnuto o aplikace některé z formy průmyslově-právní ochrany,
zajistí DEA posouzení způsobilosti daného řešení k průmyslově-právní
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ochraně. Lhůta ke zpracování tohoto posouzení je maximálně 30 kalendářních
dní ode dne rozhodnutí.
5. Na základě tohoto posouzení rozhodne ředitel společnosti o podání přihlášky
k ochraně předmětu průmyslového vlastnictví. Podání přihlášky zajistí DEA.

5.2.2 Práva a povinnosti původce
1. Uplatní-li MemBrain na předmět průmyslového vlastnictví, který jeho původce
vytvořil v pracovním poměru, jiném obdobném vztahu nebo za hmotné
podpory MemBrain, vzniká původci právo na přiměřenou odměnu.
2. Původce je povinen:
a. účinně spolupracovat s MemBrain při vypracování popisu předmětu práv
průmyslového vlastnictví, zejména pro účely jeho přihlášení k ochraně;
b. zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se předmětu práv
průmyslového vlastnictví, jehož je původcem;
c. od okamžiku předložení do doby podání nabídky předmětu
průmyslového vlastnictví všechny rukopisy publikací, zpráv, anotace
přednášek a ostatní sdělení (v písemné či v elektronické formě), jichž je
autorem nebo spoluautorem a která se týkají příslušného předmětu
průmyslového vlastnictví, předkládat před jejich zveřejněním
k posouzení oddělení DEA. Platí, že zveřejnění, stejně jako jakákoliv jiná
forma zpřístupnění takových materiálů osobám mimo MemBrain, jsou
možná až po souhlasu ředitele společnosti;
d. upozornit MemBrain na možnost konkrétního využití předmětu
průmyslového vlastnictví;
poskytovat po celou dobu využívání předmětu průmyslového vlastnictví
veškerou potřebnou součinnost tak, aby tohoto předmětu bylo možno
řádně a efektivně využívat. V případě, že poskytování takové součinnosti
přesáhne rozsah povinností vyplývajících z pracovního poměru, bude
zaměstnanci sjednána odměna.

5.2.3 Odměňování původců předmětů průmyslového vlastnictví
1.

Původce, který vytvořil v rámci plnění svých pracovních úkolů plynoucích ze
zaměstnaneckého poměru či jiného obdobného vztahu k MemBrain předmět
průmyslového vlastnictví, na nějž MemBrain uplatnil právo, má právo na
přiměřenou odměnu. O výši odměny rozhoduje ředitel společnosti. Její
konkrétní výše a termín splatnosti je uveden ve smlouvě o uplatnění práv na
předmět průmyslového vlastnictví a odměny za něj.

2. Veškeré náklady spojené s uplatněním práva na předmět duševního vlastnictví
nese MemBrain.
3. Uzavře-li MemBrain smlouvu, jejímž předmětem bude poskytnutí souhlasu
k využívání předmětu práv průmyslového vlastnictví, pak platí, že odměna
původci či spolupůvodci činí 1 – 10 % ze zisku, kterého bude dosaženo
komercionalizací dotčeného předmětu průmyslového vlastnictví.

Změna: 0

Zpracoval: Ing. L. Hartych

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
OS 21
Ochrana duševního vlastnictví

Strana: 10/11
Platnost od: 2. 4. 2012

4. Při převodu práv majitele předmětu průmyslového vlastnictví na jiný subjekt
vyplatí odměnu původcům MemBrain.
5. Odměňování autorů předmětů ochrany dle autorského zákona je řešeno
samostatným dokumentem „Metodika hodnocení vědeckých cílů“.

5.2.4 Povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu
1. Zaměstnanec, jehož pracovněprávní vztah k MemBrain končí, je povinen
s dostatečným předstihem před ukončením pracovního poměru odevzdat
zaměstnavateli veškeré doklady, předměty, nosiče dat a jiné informace, které se týkají
duševního vlastnictví zaměstnavatele.
2. Přímý nadřízený zaměstnance, jehož pracovněprávní vztah k MemBrain končí, je
povinen s dostatečným předstihem před ukončením pracovního poměru zaměstnancem
určit předměty obchodního tajemství zaměstnavatele, které jsou nebo mohou být
známy odcházejícímu zaměstnanci. Odcházející zaměstnanec musí být poučen též o
tom, že právní ochrana obchodního tajemství zaměstnavatele není skončením jeho
pracovněprávního vztahu dotčena.

5.3 Závěrečná ustanovení
Porušení povinností zaměstnance touto směrnicí je porušením pracovní kázně,
případně zvlášť hrubým porušením pracovní kázně, je-li závažným způsobem ohrožen
zájem zaměstnavatele nebo hrozí-li či vznikla zaměstnavateli jednáním zaměstnance
v rozporu s touto směrnicí škoda.

6. Záznamová dokumentace
Není

7. Změnové řízení
Změnové řízení probíhá dle OS 01 Řízení dokumentace.

8. Rozdělovník
Platná verze OS je uložena na portálu MEGA a.s. a u TJ, který je pověřen správou
organizačních směrnic společnosti. K seznámení budou pracovníci vyzváni na poradě vedení,
na poradě příslušného útvaru nebo elektronickou poštou.

9. Související předpisy
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o
vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na
ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

10. Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2A
Příloha č. 2B
Příloha č. 3
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Vzor oznámení o vyhotovení vynálezu
Smlouva o utajení CZ
Smlouva o utajení EN
Přehled změn v OS
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