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Článek I.
Předmět úpravy
1) Tato směrnice definuje způsob nakládání s výstupy a výsledky vytvořenými zaměstnanci
Institutu evaluací a sociálních analýz (dále jen „INESAN“).
2) Výsledky činnosti INESANu jsou vzhledem k výzkumnému zaměření zejména autorská díla.
3) Upravuje postupy INESANu a autorů/původců/řešitelů nebo spoluřešitelů jednotlivých typů
předmětu autorského práva či práv souvisejících za předpokladu, že tyto předměty autorského
práva vznikly při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního
vztahu autorů/původců/řešitelů nebo spoluřešitelů.
4) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance INESANu.
Článek II.
Související právní předpisy
Tato směrnice je vytvořena v souladu s příslušnými ustanoveními a směrnicemi:
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších
předpisů,
Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
zveřejněný v Úředním věstníku EU dne 27. 6. 2014 jako C 198/01,
zákon č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorském a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
směrnice č. 05/2011.
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Článek III.
Vymezení pojmů
Smluvní výzkum (nebo též výzkumné služby) je výzkum prováděný výzkumnou organizací pro
konkrétního zadavatele.
Komerční využití průmyslového vlastnictví (komercializace) je finanční zhodnocení vlastnictví
výzkumné organizace, např. prostřednictvím licencí, formou smluvního výzkumu apod.
Autor je fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě souborného díla jako celku též fyzická osoba,
která je tvůrčím způsobem vybrala či uspořádala.
Projektem se pro účely této směrnice rozumí vymezení úkolů, předpokládaných postupů a výstupů
a věcných, časových a finančních, popř. i právních podmínek směřujících k naplnění stanoveného
cíle. Cíle, úkoly, postupy a předpokládané výstupy a podmínky projektu jsou vymezeny v
dokumentaci projektu.
V INESANu se projektem výzkumu, vývoje a inovací rozumí:
a) interní týmové a individuální projekty financované z vlastních prostředků INESANu,
b) projekty s finanční podporou od externích poskytovatelů (GA ČR, TA ČR apod.).
Poskytovatel 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. Poskytovatel též
stanovuje cíle a podmínky pro podávání žádosti o podporu projektu, způsoby vyhodnocování a
principy řízení projektu.
Uchazeč je fyzická nebo právnická osoba, která podává návrh projektu a uchází se o poskytnutí
podpory.
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, jíž byla podpora přidělena. Vztahy mezi poskytovatelem
a příjemcem upravuje písemná smlouva o poskytnutí podpory vybraného projektu nebo
rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Řešitel / spoluřešitel / člen řešitelského týmu může být:
a) zaměstnanec INESANu – vedoucí řešitelského týmu jmenovitě uvedený v projektové
dokumentaci. Odpovídá poskytovateli i příjemci za věcnou i odbornou stránku řešení
projektu a za řádné čerpání přidělených prostředků,
b) výjimečně i externí osoba, která s INESANem uzavře např. autorskou smlouvu.
c) členové řešitelského týmu jsou vždy uvedeni v projektové dokumentaci.
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Výsledek VaVaI nebo výsledek jiného duševního vlastnictví dosažený INESANem může mít povahu
hmotné věci nebo nehmotného statku, a to zejména:
1. autorské dílo (např. výzkumná zpráva, kniha, článek, sborník, počítačový program,
specializovaná mapa aj.) a nehmotný předmět práv souvisejících (např. obsah databáze),
2. obchodní tajemství a know-how, důvěrná informace a osobní údaj aj.
Obecné vymezení těchto pojmů (včetně díla zaměstnaneckého a díla školního) i práv autorů,
spoluautorů, původců a spolupůvodců, uživatelů i dalších osob obsahují zvláštní právní předpisy,
jejich vymezení a pravidla pro ochranu a nakládání s nimi jako s výsledky výzkumu INESANu
stanoví tato směrnice, dále směrnice č. 5/2011 a zvláštní smlouvy mezi INESANem a řešiteli či
členy řešitelských týmů, účastníky či poskytovateli.
Článek III.
Využití a ochrana výsledků VaVaI dosažených INESANem
1) Využití výsledku VaVaI dosaženého INESANem nebo výsledku jiného duševního vlastnictví je
zejména 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.
2) Cílem ochrany výsledku VaVaI dosaženého INESANem nebo výsledku jiného duševního
vlastnictví je zabránit prozrazení obchodního tajemství, know-how, úniku či zneužití důvěrných
informací a osobních údajů, neoprávněné využití výsledku pro soukromý prospěch a jiné porušení
zájmů INESANu ohledně nakládání s tímto výsledkem.
3) Ochrana výsledků spočívá ve stanovení povinností dle právních předpisů, v této směrnici a ve
smlouvách INESANu s řešiteli, členy řešitelských týmů i s účastníky a poskytovateli, popř. se třetími
osobami (např. jako s nabyvateli licence k využití výsledků), a dále v prosazování jejich dodržování,
popř. i v uplatnění sankcí.
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Článek IV.
Úprava způsobu nakládání s výsledky na základě podpory z veřejných zdrojů
1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky:
a) způsob nakládání s výsledky se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., § 16., odst. 1 a 2,
b) nakládání s výsledky se dále řídí podmínkami stanovenými zadavatelem dle příslušné
zadávací dokumentace k dané veřejné zakázce a dle příslušných smluv, které určují jejich
účel a využití,
c) výlučným vlastníkem výsledků je zadavatel veřejné zakázky,
d) INESAN může využít výsledky ke zveřejnění a využití pouze po předchozím písemném
souhlasu zadavatele,
e) žádný subjekt nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám INESANu nebo k
vytvořeným výsledkům výzkumu.
2) Jde-li o výsledek účelové podpory/grantu:
a) způsob nakládání s výsledky se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., § 16., odst. 3,
b) nakládání s výsledky se dále řídí dle příslušných smluv mezi INESANem a zájemci
o výsledky, které určují jejich účel a využití,
c) výlučným vlastníkem výsledků je INESAN,
d) výsledky řešení projektu budou zpřístupněny všem zájemcům o jejich využití za stejných
podmínek a případně budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek INESANu,
e) poskytovateli účelové podpory/grantu budou výsledky a jejich využití poskytnuty
bezplatně. Výsledky řešení projektu výzkumu může poskytovatel předat bezplatně
k dispozici zájemcům pro nekomerční výchovné, vzdělávací a popularizační účely,
f) veškeré uplatněné nároky týkající se práv duševního vlastnictví chráněných podle práva
autorského, vzniklé v souvislosti s realizací projektu, budou v rámci řešení projektu vždy
smluvně vypořádány. Účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu nebudou použity
k vypořádání těchto nároků.
Článek V.
Úprava způsobu nakládání s výsledky na základě podpory ze soukromých zdrojů
(smluvní výzkum)
1) Způsob nakládání s výsledky se řídí požadavky zadavatele a příslušnými smlouvami uzavřenými
mezi INESANem a zadavatelem, které určují jejich účel a využití.
2) Zobecněné výsledky z realizovaného smluvního výzkumu mohou být INESANem použity pro
vědecké či vzdělávací účely.
3) Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití dle článku V. odstavce 2) má
podobu Smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi INESANem a zadavatelem, který souhlasí, aby
INESAN výsledky využíval.
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Článek VI.
Odpovědnost a sankce
1) V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu nebo při využívání
jeho výsledků povinnosti stanovené v této směrnici, v projektové dokumentaci nebo v uzavřené
smlouvě, nese plnou odpovědnost za škodu, kterou by tím INESAN utrpěl, a INESAN může vůči
němu uplatnit postup v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených smluv, resp. zákoníku
práce a v případě externí osoby v souladu s občanským zákoníkem. Zejména je oprávněn od něho
požadovat navrácení finanční podpory nebo její části, která mu byla k řešení projektu poskytnuta.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1) Za kontrolu dodržování projektového řízení je zodpovědný pověřený pracovník INESANu.
2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
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