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1. Účel
Účelem této směrnice je upravit způsob pro nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
„výzkumná činnost“), který vzniká v rámci Nemocnice Na Homolce autorskou nebo spoluautorskou
činností jejích zaměstnanců, jehož zásady jsou stanoveny ve vnitřním předpise 09_SPC_NNH_004 Etický
rámec výzkumu. Způsoby využití výsledků výzkumné činnosti, nakládání s nimi a jejich ochranu upravuje
v souladu s podmínkami zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“), jenž v § 16
odst. 3 stanoví pro státní příspěvkové organizace povinnost upravit způsob nakládání s výsledky
výzkumné činnosti vnitřním předpisem.

2. Působnost
Působnost této směrnice se vztahuje na osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k
Nemocnici Na Homolce.

3. Použité zkratky a pojmy
NNH – Nemocnice Na Homolce
Poskytovatel je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí
podpory a který tuto podporu poskytuje.
Příjemce je uchazeč, jehož žádost o podporu byla vyřízena kladně.
Duševní vlastnictví je souhrnnou kategorií, zastřešující výsledky výzkumné činnosti tak, jak jsou
vymezeny související legislativou. Tato zahrnuje především zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“);
zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích; zákon č. 478/1992
Sb., o užitných vzorech; aj..
Autorské dílo (dále jen „dílo“) je definováno v § 2 autorského zákona a pro účely této směrnice se jím
rozumí jakékoliv literární a vědecké dílo, vzniknuvší jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora s tím,
že je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, tedy i podobě elektronické. Rozsah, účel nebo význam
díla přitom není stěžejní kategorií. Dílo může mít povahu trvalou i dočasnou. Podoba vyjádření díla je
specifikována dalšími odstavci §2 autorského zákona.
Zaměstnanecké dílo označuje takové dílo, jehož autorem je zaměstnanec NNH či osoba v obdobném
právním vztahu k NNH, a veškerá autorova majetková práva vykonává NNH, pokud není s autorem
domluveno jinak.
Předmět průmyslového vlastnictví je označením pro výsledky výzkumné činnosti, které nabývají
podobu vynálezů, vědeckých objevů, nových léčebných postupů či zlepšovacích návrhů, přičemž jejich
režim a ochranu specifikují dílčí právní předpisy upravující jednotlivé oblasti. Tato ochrana nejčastěji
nabývá podobu patentů či licencí.
Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích se rozumí zakázka na služby v aplikovaném výzkumu
pro potřeby poskytovatele, která je zadána v rámci programu aplikovaného výzkumu postupem podle
zákona č.137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) a realizována na základě smlouvy nebo rozhodnutí
o poskytnutí podpory.

4. Odpovědnosti a pravomoci
Vyplývají z následujícího textu.
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5. Ochrana duševního vlastnictví NNH
1. Ochrana duševního vlastnictví vytvořeného v NNH se řídí právními předpisy České republiky,
vztahuje se na veškeré nehmotné statky, zejména autorská a průmyslová práva, ale i na veškeré
ostatní výsledky duševní činnosti, např. know-how.
2. Pokud zaměstnanec vytvoří dílo v rámci plnění svých pracovních povinností vyplývajících ze
svého pracovněprávního vztahu k NNH, vykonavatelem majetkových práv k takovému dílu se
automaticky stává NNH na vlastní odpovědnost i náklady. Za veškeré činnosti spojené s
ochranou, správou a komercializací duševního vlastnictví, které vzniklo v NNH, odpovídá ředitel
NNH.
3. Všichni zaměstnanci NNH, kteří publikují výsledky výzkumné činnosti realizované na půdě NNH
nebo s její podporou, mají povinnost je evidovat v informačním systému NNH a uvádět
v publikaci svou příslušnost k NNH formou afiliace. Pokud je výzkumná činnost podpořena jiným
externím poskytovatelem, pak tato skutečnost musí být uvedena též jako součást dedikace.

6. Práva k výsledkům výzkumné činnosti a jejich využití
1. Je-li výzkumná činnost veřejnou zakázkou a její výsledky nelze chránit podle zákonů na ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo tvůrčí činnosti, pak vlastníkem výsledků výzkumné činnosti
je poskytovatel finanční podpory. Zveřejnění a využití výsledků je možné pouze s jeho
předchozím písemným souhlasem, a to formou výuky nebo veřejným šířením směrem ke všem
zájemcům na nediskriminačním základě.
2. Je-li výzkumná činnost veřejnou zakázkou a její výsledky lze chránit podle zákonů na ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo tvůrčí činnosti, potom NNH jako příjemce finanční podpory
musí uplatnit právo k výsledkům výzkumu, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení
poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a nediskriminační
přístup třetím stranám za tržních podmínek, pokud poskytovatel nestanoví jinak.
3. V případě předmětu průmyslového vlastnictví je ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky
k průmyslové ochraně nutný písemný souhlas poskytovatele finanční podpory.
4. Není-li výzkumná činnost předmětem veřejné zakázky (např. projekty účelové podpory nebo
vnitřní granty), pak práva k výsledkům výzkumné činnosti náleží NNH, pokud specifická pravidla
dotace neurčí jinak. Práva autorů, spoluautorů, původců a spolupůvodců, uživatelů i dalších
osob jsou upravena autorským zákonem a dalšími předpisy.
5. Pro využití výsledků, s výjimkou bodů 6.1, 6.2 a 6.3 platí, že:
a) Pokud jsou výsledky výzkumné činnosti 100% financovány z veřejných prostředků a NNH
k nim má výlučná práva, tak je využití výsledků možné pouze výukou nebo veřejným šířením
výsledků směrem ke všem zájemcům v Evropské unii, a to za stejných podmínek;
b) Je-li příjemcem účelové podpory pro výzkumnou činnost NNH společně s podnikem dle
zákona o podpoře výzkumu, pak
- výsledky této výzkumné spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících
ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně
šířeny a práva k výzkumným výsledkům vycházejícím z činnosti NNH plně náleží těmto
subjektům, nebo
- jakákoliv práva k výsledkům výzkumné činnosti, jakož i související přístupová práva,
náleží všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na
řešení výzkumu, nebo
- NNH obdrží od spolupracujícího podniku náhradu, která bude odpovídat tržním cenám
za práva k výsledkům výzkumu, které vznikly činností NNH a jsou postoupena
spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal přístupová práva.
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