SMĚRNICE č. 3/2014
O ZPŮSOBU VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VaVaI)
DOSAŽENÝCH S PODPOROU VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
V INSTITUTU UMĚNÍ – DIVADELNÍM ÚSTAVU

1. Předmět úpravy
Směrnice upravuje způsob využití výsledků VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb.
Dále upravuje způsoby zveřejnění výsledků daných projektů. Způsoby sledování nákladů, výnosů
a zisku z výzkumných aktivit a zajištění zpětného investování zisku do výzkumných aktivit.

2. Podpora z veřejných prostředků
a) Účelová podpora – granty, programy nebo specifický výzkum.
b) Institucionální podpora – prostředky přijaté na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace.
Z účelové podpory je možné hradit náklady na výzkum dle smluv uzavřených
s poskytovatelem grantu nebo programu a dle rozpočtu pokud je součástí těchto smluv.
Finanční prostředky IDU, které jsou určeny na výzkum je možné použít pouze na náklady
související s výzkumnými aktivitami. K těmto prostředkům budou připočteny provozní náklady
na energie, internetové a telefonické připojení, nákup spotřebního materiálu, apod. Tyto náklady
budou tvořit nejvýše 20% veškerých provozních nákladů IDU. Pořízení hmotného a nehmotného
majetku bude zahrnuto do nákladů na výzkum pouze v případě, že k jeho pořízení došlo výlučně
v souvislosti s výzkumnou činností.

3. Výsledky výzkumných aktivit
Základní výzkum je teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem
získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není
primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

Aplikovaný výzkum je teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových
poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb.
Experimentální vývoj je získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých,
technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo
podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
Inovacemi je zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb
do praxe.

4. Povinnosti IDU
a) IDU zpracuje koncepci dlouhodobého rozvoje IDU v oblasti výzkumné činnosti.
b) Výsledky VaVaI bude IDU dle příslušné metodiky a harmonogramu zasílat do Rejstříku
informací o výsledcích (RIV).
c) Povede evidenci projektů a výsledků VaVaI, veřejně přístupnou na webových stránkách a ve
výročních zprávách IDU.
d) K datu zúčtování prostředků se státním rozpočtem vyúčtuje zodpovědný pracovník dotaci.
Zodpovědným pracovníkem je v tomto případě řešitel grantu, datum zúčtování prostředků je
uvedeno ve smlouvě nebo obecných pravidlech o přidělování grantů.

5. Práva k výsledkům a způsob využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací
Vlastníkem výsledků VaVaI je příjemce podpory, kterým je v tomto případě vždy IDU.
IDU zaměstnává skutečného řešitele, který je nositelem autorských práv. Idu je i vlastníkem majetku
pořízené z podpory. Pokud by se na pořízení majetku podílelo více účastníků projektu, stávají se
vlastníky příslušných podílů majetku podle úpravy obsažené ve smlouvě nebo v rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Výsledky plně financované z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit za stejných
podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití je využití
výsledků možné pouze výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a
nediskriminačním základě nebo transferem znalostí. Výsledky částečně financované z veřejných
prostředků je možné přednostně poskytnout těm subjektům, které se na financování podílely, toto
poskytnutí výsledků však musí být vždy ošetřeno smluvně.
Výsledky nepublikuje (nezveřejňuje) IDU, ale příslušný vědec, který musí mít ke zveřejnění
souhlas IDU. Souhlas se zveřejněním nebo jiným užitím poskytuje porada vedení. Autor ve spolupráci
s vydavatelem zajistí, aby publikace měla všechny odborné a formální vlastnosti publikace vědecké
dle příslušné metodiky hodnocení výsledků VaVaI. Zároveň má autor povinnost uvést v publikaci,
s jakou podporu (v rámci jaké výzkumné aktivity) bylo výsledku dosaženo.

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 výukou
nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě.
Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom příjemce, pokud poskytovatel
nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení
poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a nediskriminační
přístup třetím stranám za tržních podmínek. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky
k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou,
patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým
vnitřním předpisem.
Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že
a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura a má-li výlučná práva
k výsledku polně financovaného z veřejných prostředků, je využití výsledků možné pouze
výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě
nebo transferem znalostí,
b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací, pak
1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny
a práva k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace plně náleží těmto
subjektům, nebo
2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu,
nebo
3. výzkumná organizace obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním
cenám za práva k výsledkům projektu, jež vznikla v důsledku její činnosti a jsou
postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim získal tento podnik přístupová
práva.

Výsledky činnosti, které jsou způsobilé ke komerčnímu nebo průmyslovému využití je každý
zaměstnanec povinen chránit, aby nedošlo k jejich využití organizací, která by tím získala výhodu na
trhu, v takovém případě by se jednalo nedovolenou nepřímou podporu. Výsledky výzkumné
činnosti musí být vždy zpřístupňovány za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití.

6. Zpětné investování prostředků získaných z výzkumu
Finanční prostředky získané z výzkumné činnosti budou investovány zpětně do výzkumné
činnosti.
Sledování těchto finančních prostředků bude zajištěno zaúčtováním jednotlivých nákladů
a výnosů vztahujícím se k výzkumné činnosti pod číslem zakázky vymezeným pro výzkumnou činnost.
Náklady a výnosy vědecké činnosti jsou účtovány podle účetních středisek Idu a z důvodu dodržení
smluvních podmínek pro vyplacení prostředků není možné tento střediskový systém narušit. Z toho
důvodu budou všechny relevantní náklady a výnosy označeny číslem zakázky 9000.
Tento systém umožní snadné zjištění a sledování nákladů a výnosů spojených s vědeckou
činností přímo v účetním systému. Každý vedoucí oddělení nebo účetního střediska je povinen
označit doklad související s vědeckou činností a předkládaný do ekonomického oddělení číslem
zakázky 9000. Pod tímto číslem pak bude doklad zaúčtován. Pokud dojde k tomu, že na jednom
daňovém dokladu budou uvedeny náklady/výnosy vztahující se jak k vědecké tak k ostatní činnosti
IDU, musí být výše těchto nákladů přesně rozdělena a označena. Označení a rozdělení musí být
provedeno na daňovém dokladu, případně na průvodce faktury nebo jiném připojeném dokladu
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k žádným pochybnostem o výši nákladů/výnosů vztahujícím
se k vědecké činnosti.

7. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2014.
Touto směrnicí se ruší Směrnice číslo 1/2011.
V Praze dne 31.10.2014

Petrová Pavla
ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu

