Směrnice NŘ 22/2014
Směrnice
Nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích

Část I.
Obecná ustanovení a základní pojmy
1) Tato směrnice upravuje na základě zmocnění § 16 odst. 3 zákona č 130/2002 Sb..o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o
změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací), ve znění pozdějších předpisů, postup Moravské zemské knihovny v Brně
(dále jen „MZK“) jako příjemce při nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VV a I“).
2) Výzkumem se rozumí:
a) základním výzkumem - 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,
b) aplikovaným výzkumem – teoretická a experimentální práce zaměřená na získání
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených
výrobků, postupů nebo služeb,
c) experimentálním vývojem – 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 (dále jen „vývoj“),
d) inovacemi – zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb do praxe
3) Výsledkem VV a I (dále jen „výsledek“) jsou:
a) v základním výzkumu – nově vědomosti o základních principech jevů, procesů
nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném
vědním oboru,
b) v aplikovaném výzkumu – nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů
nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny
podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné
činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a
dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při
plnění veřejné zakázky,

c) ve vývoji – návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb,
d) v inovacích - nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby,
zavedené do praxe
4) Veřejnou zakázkou (dále jen „VZ“) ve VV a I se rozumí zakázka na služby
v aplikovaném VV nebo I pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není
poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku, která je zadána příjemci
v rámci programu aplikovaného VV a I postupem podle zákona o VZ a realizována na
základě smlouvy o poskytnutí podpory podle zákona.
5) Poskytovatelem je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který
rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje.
6) Příjemcem je uchazeč o poskytnutí podpory, v jehož prospěch bylo o poskytnutí
podpory poskytovatelem rozhodnuto; není-li dále stanoveno jinak, rozumí se
příjemcem MZK.
7) Řešitelem je fyzická osoba, která odpovídá příjemci za odbornou úroveň projektu.

Část II.
Práva k výsledkům a jejich využití
1) Práva k výsledkům činnosti ve VV a I, která není VZ ve smyslu části I. odst. 4) této
směrnice, patří příjemci.
2) 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.
3) 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 průmyslově
právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
4) Úprava práv k výsledkům činnosti ve VV a I je zpravidla součástí rozhodnutí o
poskytnutí podpory poskytovatelem.
5) MZK uzavře s uživatelem výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží
poskytovateli nejpozději před ukončením řešení projektu. Náležitosti smlouvy jsou
uvedeny v § 11 odst. 2 zákona 130/2002 Sb. Při uzavírání smlouvy se vychází
z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům uvedené ve smlouvě o poskytnutí
podpory. Za přípravu smluv o využití výsledků a jejich předkládání poskytovateli
odpovídá Oddělení výzkumu a vývoje.

6) V případech, kdy je MZK příjemcem/účastníkem společného projektu, je oprávněna

k využití výsledků výzkumu jen k účelům a v rozsahu sjednaném smlouvou mezi
příjemci/účastníky projektu a poskytnutém na základě licenční smlouvy. Bez souhlasu
poskytovatele přístupových práv nemůže MZK oprávnění tvořící součást licenční
smlouvy poskytnout třetí osobě.

7) Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 2 a 3 platí, že

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura a má-li výlučná
práva k výsledku plně 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.

Část III.
Právní ochrana výsledků dle čl. II. odst. 1) směrnice
1) Výsledek, který vznikl v rámci plnění pracovně-právních povinností řešitele a lze jej
chránit dle zákonů upravujících výsledky autorské tvůrčí činnosti, je zaměstnaneckým
dílem ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb. zákona o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a majetková práva k němu vykonává příjemce
(zaměstnavatel). MZK je v rámci výkonu práv k zaměstnaneckému dílu oprávněna
zejména dílo zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem,
zařadit do díla souborného i uvádět na veřejnost pod svým jménem. MZK je dále
oprávněna dokončit nehotové zaměstnanecké dílo v případě, že je autor i přes
písemnou výzvu v prodlení s dokončením díla nebo zanikne-li jeho pracovní poměr
k MZK před dokončením díla.
2) K výsledku autorské tvůrčí činnosti, který není zaměstnaneckým dílem dle odst. 1)
tohoto článku, je řešitel projektu povinen v souladu s § 16 odst. 3 zákona 130/2002
Sb., udělit příjemci výhradní licenci.
3) Výsledek, který vznikl v rámci plnění pracovně-právních povinností řešitele a lze jej
chránit dle zákonů upravujících výsledky vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti,
je podnikovým patentem ve smyslu § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, příp. zaměstnaneckým
průmyslovým vzorem ve smyslu § 13 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně

průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, a při jeho využití příjemce
postupuje v souladu s uvedenými právními předpisy.
4) K výsledku vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, který není podnikovým
patentem, resp. zaměstnaneckým průmyslovým vzorem dle odst. 3 tohoto článku, je
řešitel projektu povinen v souladu s § 16 odst. 3 zákona 130/2002 Sb., udělit příjemci
výhradní licenci.
Část IV.
Povinnosti řešitele ve vztahu k výsledku projektu
1) Řešitel je povinen při uplatňování výsledku projektu dbát práv ostatních účastníků
projektu, spoluřešitelů a příjemce, jakož i případných dalších oprávněných osob,
dodržovat platné právní předpisy, včetně této směrnice a podmínky stanovené
konkrétní smlouvou o poskytnutí podpory.
2) O výsledku projektu je řešitel povinen neprodleně informovat příjemce. Vyžaduje-li
to povaha výsledku, je řešitel povinen spolupracovat s příjemcem na zajištění jeho
právní ochrany, příp. převést na příjemce výhradní licenci k výsledku projektu.
Metodickou podporu při zajišťování právní ochrany výsledku a jeho využití
poskytuje řešiteli Oddělení výzkumu a vývoje.

3) Řešitel je povinen při publikování výsledku vždy uvádět, v rámci jaké výzkumné
aktivity jej bylo dosaženo (tj. zdroj financování projektu).
4) Řešitel projektu je povinen zajistit neprodlené vložení uplatnitelného výsledku do
rejstříku informací o výsledcích (RIV), a to v případě jeho uplatnění po ukončení
řešení projektu. Vkládání výsledků do RIV probíhá v MZK prostřednictvím
pracovníků Oddělení výzkumu a vývoje.
5) Řešitel je povinen uchovávat primární data a dokumentaci všech podstatných
výsledků po dobu obvyklou, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy.
6) Řešitel není oprávněn bez písemného souhlasu příjemce uveřejnit nebo nabídnout
ke zveřejnění výsledky výzkumu nebo neoprávněně poskytovat jakékoliv informace
o výzkumu a vývoji prostřednictvím systému výzkumu a vývoje nebo jinými
prostředky.
7) Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce nebo
popis práce řešitele musí obsahovat ustanovení o tom, že činnost na projektu
výzkumu a vývoje je součástí pracovně-právních povinností řešitele. Za dodržení
této povinnost odpovídá za MZK personální oddělení ve spolupráci s oddělením
výzkumu a vývoje.
8) Řešitel, jehož pracovně-právní vztah k MZK končí, je povinen s dostatečným
časovým předstihem odevzdat zaměstnavateli veškeré doklady, předměty, nosiče
dat a jiné informace, které se týkají duševního vlastnictví zaměstnavatele, jakož i
upozornit zaměstnavatele na veškerá možná budoucí nebezpečí, o nichž ví a která
by mohla ohrozit právo nebo oprávněný zájem MZK v souvislosti s duševním
vlastnictvím.

9) Pokud je MZK účastníkem projektu a příjemcem podpory společně s dalším
účastníkem/účastníky a příjemcem/příjemci, je otázka užití pracovních pomůcek a
nástrojů MZK a využití pracovní doby zaměstnance MZK věcí vzájemné dohody či
smlouvy, v níž upraví mezi sebou rovněž podíl na majetkových právech
k výsledkům.
10) Pokud MZK není příjemcem podpory, avšak její zaměstnanec se stal řešitelem
v projektu jiné organizace, je výkon majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti
zaměstnance věcí úpravy mezi tímto zaměstnancem a organizací. Zaměstnanec
MZK je povinen předem písemně informovat MZK o tom, že se stane řešitelem
projektu jiné organizace. Výkon takovéto činnosti zaměstnance nesmí zasahovat
do oprávněného zájmu MZK a zaměstnanec nesmí při řešení projektu využívat
pracovních pomůcek a nástrojů v majetku České republiky, ke kterým má MZK
příslušnost hospodařit, ani využívat pracovní dobu v rámci svého pracovního
poměru k MZK.

Čl. V.
Poskytnutí přístupových práv
11) Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup
k výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu.
Toto právo je jim vymezeno jako bezplatné.
12) Další účastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup
k výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu.
Toto právo je jim vymezeno bezplatně.
Část VI.
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 10.11.2014. Zároveň se tím ruší stejná
směrnice ze dne 31.1.2013.

V Brně dne 10.11.2014

prof. PhDr.. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel

