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1. ÚČEL
Účelem vydání této směrnice je stanovení pravidel pro nakládání s výsledky tvůrčí duševní
činnosti zaměstnanců MOÚ, které vznikly při jejich činnosti pro MOÚ, zejména v rámci
řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací.

2. OBLAST PLATNOSTI
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MOÚ. Nabývá platnost dnem podpisu ředitele
MOÚ a účinnosti dne 1. dubna 2015. Tímto dnem se ruší její první vydání.

3. POJMY A ZKRATKY
3.1 Pojmy
3.2 Zkratky
MOÚ – Masarykův onkologický ústav

4. POPIS
4.1 Tvůrčí duševní činnost
Zaměstnanci MOÚ se v rámci své práce pro zaměstnavatele věnují také tvůrčí duševní
činnosti. Často se tak děje v rámci řešení projektů, které jsou finančně podporovány
z vnějších zdrojů (české i zahraniční, veřejné i soukromé grantové agentury či jiní
zadavatelé). Právní vztahy k výsledkům tvůrčí duševní činnosti se řídí právními předpisy
a v jejich mezích případnými smluvními vztahy uzavřenými mezi Masarykovým
onkologickým ústavem a poskytovatelem podpory na řešení příslušného projektu.
Pokud se jedná o práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti vzniklým při činnosti
zaměstnance MOÚ pro zaměstnavatele, řídí se vymezení toho, která práva náleží Masarykovu
onkologickému ústavu a která zaměstnanci právní úpravou specifickou pro ten který druh
výsledku tvůrčí duševní činnosti. V dalších kapitolách jsou uvedeny zásady pro typické
či předvídané výsledky tvůrčí duševní činnosti zaměstnanců MOÚ vzniklých při jejich
činnosti pro zaměstnavatele.
4.2 Autorská díla
4.2.1 Vymezení autorského díla
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel
nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem,
dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo
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pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické
a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo
kartografické.
Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým
vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu
autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky
uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.
Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se
neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní
ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.
Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně
názvu a jmen postav, pokud splňují shora uvedené podmínky, jde-li o předměty práva
autorského v něm uvedené.
Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně
překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo
přeloženého díla.
Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor
nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje
shora uvedené podmínky, je dílem souborným.
Dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě,
myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec,
statistický graf a podobný předmět sám o sobě.
4.2.2 Autor a spoluautoři
Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného pak je fyzická
osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů
děl do souboru zařazených.
Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby
dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně
a nerozdílně. Na újmu vzniku díla spoluautorů není, lze-li výsledky tvůrčí činnosti
jednotlivých spoluautorů do díla odlišit, pokud tyto nejsou způsobilé samostatného užití.
Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady
technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo
technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.
Z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři
společně a nerozdílně.
O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně. Brání-li jednotlivý autor
bez vážného důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři domáhat
nahrazení chybějícího projevu jeho vůle soudem. Domáhat se ochrany práva autorského
k dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně.
Není-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je podíl jednotlivých spoluautorů na společných
výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků,
a nelze-li tyto příspěvky rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné.
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4.2.3 Autorské právo
Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
4.2.3.1 Osobnostní práva
Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Autor má též právo osobovat si autorství,
včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění
a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.
Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně
nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou
osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled
nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo
jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva
na autorský dohled umožnil.
Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora
zanikají.
Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo
anonymní.
Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když
uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat
i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto autorského
zákona.
4.2.3.2 Majetková práva
Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě,
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě
smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového
oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.
Poskytnutím tohoto oprávnění právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost
strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.
Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby
mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. Toto
právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi
takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou
rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.
Právem dílo užít je:
 právo na rozmnožování díla,
 právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 právo na sdělování díla veřejnosti, zejména
o právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos
provozování díla,
o právo na vysílání díla rozhlasem či televizí,
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o právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla,
o právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.
Dílo lze užít i jiným způsobem.
4.2.4 Kolektivní dílo
Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu
a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem,
přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.
Kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku;
objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele.
Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním.
4.2.5 Zaměstnanecké dílo
Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které
autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu
k zaměstnavateli (zaměstnanecké dílo).
Zaměstnavatel může právo výkonu postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se
tak děje při prodeji podniku nebo jeho části.
Zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému
dílu a který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor.
Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je
vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých
podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu
odmítnutí.
Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li
zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil
ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla
souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem.
Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého
nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah k zaměstnavateli skončí
dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že budou existovat důvodné obavy, že
zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu s potřebami zaměstnavatele.
Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo
na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi
zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému
dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku.
Uvedená práva a povinnosti zůstávají skončením právního vztahu nedotčena.
4.2.6 Audiovizuální dílo
Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již
zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících
obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných
zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.
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Zpracovat dílo a zařadit je do díla audiovizuálního lze jen se svolením autora.
Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér. Tím nejsou dotčena práva autorů děl
audiovizuálně užitých.
Má se za to, že prohlášení o audiovizuálním díle a o právech k takovému dílu, včetně práv
týkajících se jeho užití, zapsané v rejstříku audiovizuálních děl vedeném podle mezinárodní
smlouvy, je pravdivé, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy prohlášení nemůže
být platné podle tohoto zákona nebo kdy je v rozporu s jiným prohlášením v takovém
rejstříku.
Není-li sjednáno jinak, platí pro případ, že autor audiovizuálního díla udělil výrobci prvotního
záznamu audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění zaznamenat je na prvotní
záznam, že
 tomuto výrobci poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití audiovizuálního díla
ve znění původním, dabovaném i opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií
vytvořených v souvislosti s pořízením prvotního záznamu, a to s možností poskytnout
oprávnění tvořící součást takové licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a že
 se s tímto výrobcem dohodl na odměně ve výši, která je obvyklá.
Pro případ, že autor díla audiovizuálně užitého, s výjimkou díla hudebního, udělil výrobci
prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění k zařazení díla
do díla audiovizuálního, platí, že tomuto výrobci:
 udělil svolení dílo beze změny nebo po zpracování či jiné změně zařadit do díla
audiovizuálního, zaznamenat je pro prvotní záznam takového audiovizuálního díla,
jakož i dabovat je a opatřit je titulky, že
 mu poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití svého díla při užití
audiovizuálního díla, jakož i fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením
prvotního záznamu, a to s možností oprávnění tvořící součást takové licence zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a že
 se s ním dohodl na odměně ve výši, která je obvyklá.
Autor díla audiovizuálně užitého může udělit svolení k zařazení takového díla do jiného díla
audiovizuálního či zařadit je do takového díla sám až po uplynutí deseti let od udělení svolení.
4.2.7 Databáze
Databází se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo
metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky,
bez ohledu na formu jejich vyjádření.
Zvláštní práva k databázi přísluší pořizovateli databáze, pokud pořízení, ověření nebo
předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad
bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné
ochrany.
Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající
v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání zvláštního práva
pořizovatele k databázi.
Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí
databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.
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Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze
nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění
k výkonu tohoto práva.
Vytěžováním se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho
podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.
Zužitkováním se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo
jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými
způsoby přenosu.
Půjčování originálu nebo rozmnoženiny databáze není vytěžováním ani zužitkováním
databáze.
Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze
a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele
databáze, není dovoleno.
Právo pořizovatele databáze je převoditelné.
Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti,
nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo
kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu,
za podmínky, že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky
či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje újmu
autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům
ochrany obsaženým v databázi.
Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá patnáct let od pořízení databáze. Je-li však v této
době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za patnáct let
od prvního takového zpřístupnění.
4.3 Vynálezy
Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené zákonem, uděluje Úřad průmyslového
vlastnictví (dále jen „Úřad“) patenty.
4.3.1 Patentovatelnost
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou
průmyslově využitelné.
Za vynálezy se nepovažují zejména
 objevy, vědecké teorie a matematické metody;
 estetické výtvory;
 plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání
obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
 podávání informací.
Patentovatelnost shora uvedených předmětů nebo činností je vyloučena za předpokladu, že se
přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností.
Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla
a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově
využitelné vynálezy. Toto pravidlo se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi,
určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách.
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4.3.2 Novost
Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky. Stavem techniky je vše, k čemu byl přede
dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně,
ústně, využíváním nebo jiným způsobem.
Stavem techniky je i obsah přihlášek vynálezů podaných v České republice s dřívějším
právem přednosti, pokud budou v den, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebo
po tomto dni zveřejněny. To platí i pro mezinárodní přihlášky vynálezů s dřívějším právem
přednosti, v nichž je Úřad určeným úřadem, a evropské patentové přihlášky s dřívějším
právem přednosti, u nichž je platně určeným státem Česká republika. Přihlášky vynálezů
utajované podle zvláštních předpisů se pokládají pro účely tohoto ustanovení za zveřejněné
uplynutím osmnácti měsíců od vzniku práva přednosti.
Tato pravidla nevylučují patentovatelnost použití látky nebo směsi při způsobech
chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla, pokud její použití
při těchto způsobech není součástí stavu techniky.
Stavem techniky není takové zveřejnění vynálezu, ke kterému nedošlo dříve než šest měsíců
před podáním přihlášky vynálezu a které přímo nebo nepřímo vyplývá:
 ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci,
 ze skutečnosti, že přihlašovatel nebo jeho právní předchůdce vystavil vynález
na úřední nebo úředně uznané výstavě podle mezinárodní smlouvy. V tomto případě je
přihlašovatel povinen při podání přihlášky vynálezu uvést, že vynález byl vystaven
a do čtyř měsíců po podání přihlášky vynálezu doložit osvědčením, že vynález byl
vystaven podle mezinárodní smlouvy.
4.3.3 Vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost
Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým
způsobem ze stavu techniky.
Pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah přihlášek vynálezů, které
ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny.
Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak
využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.
4.3.4 Právo na patent
Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. Původcem vynálezu je ten,
kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací. Spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se
podíleli na vytvoření vynálezu.
4.3.5 Podnikový vynález
Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru nebo jiného obdobného
pracovněprávního vztahu (dále jen „pracovní poměr“) k zaměstnavateli, přechází právo
na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím
není dotčeno.
Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této
skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení
vynálezu.
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Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění vůči původci právo na patent,
přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni
zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.
Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo
na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný
technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo
jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření
vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna
do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním
vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.
Práva a povinnosti vyplývající z uvedených pravidel zůstávají po skončení pracovního
poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.
4.3.6 Účinek patentu
Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu
jiným osobám, nebo na ně patent převést.
Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu
průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“).
Přihlašovateli přísluší přiměřená náhrada od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu její
předmět využíval. Právo na přiměřenou náhradu lze uplatnit ode dne, od něhož nastávají
účinky patentu.
V případě mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice, která byla
zveřejněna podle mezinárodní smlouvy, přísluší přihlašovateli právo na přiměřenou náhradu
až po zveřejnění jejího překladu v českém jazyce.
Rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním
patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.
Pro období do udělení patentu je rozsah ochrany vyplývající z přihlášky vynálezu vymezen
zněním patentových nároků obsažených ve zveřejněné přihlášce. Patent, jak byl udělen nebo
pozměněn v řízení o zrušení, však zpětně určuje rozsah ochrany vyplývající z přihlášky
vynálezu, pokud tím není ochrana rozšířena.
4.4 Biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, týkají-li se:
 biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn
technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl,
 rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou
odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo
 mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného než je rostlinná
odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem.
Patenty se však neudělují
 na vynálezy, jejichž obchodní využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým
mravům, zejména na způsoby klonování lidských bytostí, na způsoby modifikace
zárodečné linie genetické identity lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá
lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy
genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného
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medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem
takového způsobu; rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy však nelze
vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem,
 na lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho
prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu; to neplatí pro prvek izolovaný
z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem, včetně sekvence nebo dílčí
sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního
prvku, a
 na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin
či chovu zvířat.
4.5 Využití výsledků získaných za podpory veřejných prostředků
Pro využití výsledků získaných za podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že
v případě:
 výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit
výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem
zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak,
 výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší
než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených
ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které
se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
 výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 %
nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda
o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře
z neveřejných zdrojů podílely,
 nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků
způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen
poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu
všem zájemcům.
Masarykův onkologický ústav jako příjemce podpory na řešení projektu uzavře s uživatelem
výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději
před ukončením řešení projektu.
Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména:
 název a identifikační údaje projektu,
 vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
 úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům,
 způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do pěti
let od ukončení řešení projektu,
 rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních
předpisů,
 sankce za porušení smlouvy,
 datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.
Zpravidla se použijí na smlouvu o využití výsledků ustanovení občanského zákoníku.
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5. ODPOVĚDNOSTI
Za dodržování této směrnice odpovídají všichni zaměstnanci MOÚ vykonávající v rámci své
práce pro MOÚ tvůrčí duševní činnost.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona
č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona
č. 93/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

7. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Záznam o seznámení se s VŘD ..................................................................... 1 list
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Příloha číslo: 1
Počet listů: 1

Záznam o seznámení se s VŘD
Název pracoviště:
Příjmení

Datum

Podpis

Příjmení

Datum

Podpis

