Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2016
O NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
1. Vnitřní předpis upřesňuje způsob nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
VaVaI) na Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci (dále jen HVM) ve smyslu
§ 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.
2. HVM působí v oblasti specializovaného vzdělávání a provádí základní, observační
i aplikovaný výzkum v oblasti přírodních věd, techniky a technologií.
3. Všichni pracovníci a spolupracovníci jsou povinni konzultovat základní směry své činnosti
a poskytovat podstatné informace o svých aktivitách v oblasti VaVaI a obdobných (např. jako
řešitelé, spoluřešitelé, konzultanti apod.) odpovědnému pracovníkovi zaměstnavatele
(řediteli). V případě plánovaných činností pracovníka (spolupracovníka) ve VaVaI se
odpovědný pracovník vyjádří a jeho plán schválí nebo odmítne (a to do 20 kalendářních dnů).
4. Výsledkem VaVaI dosaženým činností na HVM stejně jako všech ostatních činností
zaměstnanců a spolupracovníků je např. (1) výsledek řešení projektu nebo další výstupy
(všechny dílčí i přípravné výstupy z projektu, všechny dílčí i závěrečné výstupy z grantových
projektů různých poskytovatelů, plánovaný výstup projektu); (2) výsledky činnosti pracovníků
a spolupracovníků (na základě pracovněprávního vztahu) HVM ve VaVaI a ostatních
činnostech vytvořené v rámci jejich pracovních úkolů nebo pracovní náplně.
5. Výsledek VaVaI dosažený HVM může mít různou povahu (publikační, patenty, aplikované
výsledky) dle definicí hmotné věci a nehmotného statku, jímž může být zejména autorské dílo
(např. kniha, vědecká studie, sborník, odborný katalog výstavy, struktura databáze, počítačový
program), nehmotný předmět práv souvisejících (obsah databáze) aj. Obecné vymezení těchto
pojmů (včetně díla zaměstnaneckého) i práv autorů, spoluautorů, původců a spolupůvodců,
uživatelů i dalších osob obsahují zvláštní právní předpisy.
6. Využitím výsledku VaVaI dosaženého na HVM je zejména vytvoření díla, zveřejnění
(publikování – bez rozdílu formy) 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
využít, vklad práva k výsledku jiné právnické osobě.
7. Evidenci výsledků VaVaI dosažených na HVM zajišťují pověření zaměstnanci (ředitel,
zástupce ředitele). Zaměstnanci HVM jsou povinni poskytovat zaměstnavateli všechna
potřebná metadata a kopie svých publikačních i ostatních výstupů.
8. HVM jako celek i její zaměstnanci (v rámci své pracovní náplně), mohou podávat žádosti
o poskytnutí finančních prostředků (dotací, grantů) na podporu výzkumu, vývoje a inovací
u grantových agentur, nadačních fondů, státu či dalších subjektů – veřejných i soukromých
(dále jen poskytovatel), a to jak sídlících v ČR, tak i v zahraničí.

9. Pokud se jedná o veřejnou zakázku, výsledky této činnosti náleží poskytovateli a nakládání
s nimi je možné pouze s písemným souhlasem poskytovatele (v souladu s odst. 1 §16 odst.
3 zákona č. 130/2002 Sb.). V ostatních případech je vlastníkem výsledků příjemce (pokud
specifická pravidla dotace neurčí jinak). Práva autorů a původců výsledků a majitelů
autorských práv jsou upravena zvláštními právními předpisy.
10. Jeli výsledek výzkumu, vývoje a inovací financován z veřejných prostředků ve výši
přesahující 50 % uznatelných nákladů, jsou výsledky zpřístupněny dalším zájemcům o jejich
využití, a to za stejných podmínek, které stanovuje smlouva s poskytovatelem. Toto neplatí
v případě, že se jedná o veřejnou soutěž.
11. Ostatní případy se řídí § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.
12. Informace o realizovaných projektech a výsledcích VaVaI jsou zveřejněny na internetových
stránkách příjemce (http://www.astrovm.cz/cz/program/projekty.html) včetně kontaktních
informací potřebných k dožádání konkrétních výsledků VaVaI.
13. V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu výzkumu,
vývoje a inovací 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 HVM, a HVM 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 navrácení
finanční podpory nebo její části, která mu byla k řešení projektu poskytnuta.
14. Kontrolou a dodržováním směrnice je pověřen ředitel organizace.

Datum: 23. 09. 2016
Č. j.: HVM/275/2016
Ing. Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace

