Vnitropodniková směrnice č. 26/2016

Pravidla pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
Určeno: vedoucím odborů, vedoucím oddělení a útvaru hlavního knihovníka
Účinnost: od 27. 10. 2016

1.

Účel

Tato vnitropodniková směrnice stanoví pravidla pro nakládání s výsledky vlastního výzkumu a
vývoje, který Městská knihovna v Praze (MKP) provádí v rámci hlavní činnosti v souladu s čl. VI.
odst. 2 Zřizovací listiny. Vydání této směrnice je MKP uloženo § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002
Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.
Směrnice stanoví tato pravidla v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení Komise 2014/C 198/01).
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Základní pojmy
projekt je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné
k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích
podpora je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků
poskytovatel/vyhlašovatel je organizační složka státu, územní nebo samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, popř. orgán EU, mezinárodní či zahraniční instituce,
která rozhoduje o poskytnutí prostředků na projekt (dále jen „podpora“) a která tuto podporu poskytuje
uchazeč fyzická či právnická osoba ucházející se o poskytnutí podpory na základě podané žádosti – příjemce fyzická či právnická osoba, které byla poskytnuta podpora. MKP
může být v pozici uchazeče i příjemce
řešitel je zaměstnanec, člen řešitelského týmu i externí osoba, která uzavře s MKP
smlouvu.
účastníkem projektu/partnerem fyzická či právnická osoba, která společně s MKP se
účastní na řešení daného projektu
výsledek VaVaI dosažený v MKP může mít povahu hmotné věci a nehmotného statku,
jímž může být zejména autorské dílo (např. výzkumná zpráva, kniha, článek, sborník,
počítačový program, struktura databáze, audiovizuální dílo aj.), nehmotný předmět práv
souvisejících (např. elektronický záznam, zvukový záznam, zvukově obrazový záznam,
obsah databáze), nehmotný předmět průmyslového vlastnictví (např. vynález, užitný
vzor, zlepšovací návrh, ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení, obchodní firma), obchodní tajemství a know-how, důvěrná informace a osobní údaj aj.
využití výsledku VaVaI dosaženého v MKP je zejména prodej, pronájem nebo zapůjčení hmotné věci, vytvoření díla, zveřejnění (publikace) výsledku, předání či jiné neveřejné zpřístupnění výsledku třetí osobě, převod práv k nehmotnému výsledku (u těch práv,
která jsou převoditelná, což je vyloučeno např. u autorských práv), poskytnutí licence
k výkonu práva nehmotný výsledek užít, vklad práva k výsledku do obchodní společnosti
nebo jiné právnické osoby

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací
všechna práva k výsledkům výzkumu/dílům patří MKP jako příjemci
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4.

zaměstnanci MKP jako řešitelé projektu nejsou bez písemného souhlasu MKP oprávněni
výsledky/dílo publikovat či jinak šířit
MKP má právo bez ohledu na druh nosiče publikovat informace o výsledcích výzkumu,
ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není dotčena jejich ochrana, stejně
tak je oprávněna k dalšímu využití výsledků výzkumu/děl nebo umožnění využití výsledků
výzkumu/děl třetím osobám při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.
V případech, kdy je MKP účastníkem projektu a příjemcem podpory společně s dalším
účastníkem/účastníky a příjemcem/příjemci, je oprávněna k využití výsledků výzkumu/děl
jen k účelům a v rozsahu sjednaném smlouvou či poskytnutém na základě licenční
smlouvy. Bez souhlasu příjemce nebo dalšího účastníka projektu, který poskytuje přístupová práva, nelze použít tato práva poskytováním sublicencí. MKP je povinna postupovat
podle čl. 2.2.2 Rámce.
Práva autorů a původců výsledků jsou upravena zvláštními právními předpisy. Lhůta na
využití výsledků výzkumu nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití
zaměstnaneckých děl (§ 58 z. č. 121/2000 Sb., § 9 z. č. 527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 zák. č. 207/2000 Sb.).

Nakládání se zisky

Veškeré zisky z činností v rámci transferu znalostí MKP znovu investuje do primárních činností
výzkumu.

5.

Závěrečná ustanovení

V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu nebo při využívání
jeho výsledků povinnosti stanovené v této směrnici, v dokumentaci projektu nebo v uzavřené
smlouvě, nese plnou odpovědnost za škodu, kterou by tím utrpěla MKP, a MKP může vůči němu
uplatnit postup v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených smluv, resp. zákoníku práce
a v případě studenta či externí osoby v souladu s občanským zákoníkem, zejména je oprávněna od něho požadovat podporu, kterou mu k řešení projektu poskytla, popř. její část.

6.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 27.10.2016.

V Praze dne 27. 10. 2016

RNDr. Tomáš Řehák
ředitel Městské knihovny v Praze

2

