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1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tato směrnice se vydává na základě § 16 (práva k výsledkům a jejich využití) zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a
vývoje), ve znění pozdějších předpisů. V odstavci (3) výše uvedeného paragrafu je
stanoveno, že příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání
s výsledky svým vnitřním předpisem.

1.2.

V dosavadní praxi vycházel VÚV TGM, v.v.i., při stanovování vlastníků aplikovaných
výsledků z ustanovení smluv týkajících se konkrétních projektů.

2.

Vymezení pojmů

2.1.

Poskytovatelem podpory jsou organizační složky státu, které rozhodují o poskytnutí
podpory a které tuto podporu poskytují (např. ministerstva, TA ČR nebo GA ČR).

2.2.

Příjemcem podpory je uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto.

2.3.

Dalším účastníkem projektu je organizační složka státu nebo organizační jednotka
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická
osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel
smlouvu o účasti na řešení projektu

2.4.

Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jako podporu účelovou nebo
institucionální (zahrnuje i podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků).
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2.5.

Výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou

2.5.1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním
oboru,
2.5.2. 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,
2.5.3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb,
2.5.4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby,
zavedené do praxe
2.5.5. Aplikovanými výsledky, které se týkají VÚV TGM, v.v.i., jsou
Kód
F/U
G/B
H/A
H/B
N/A
N/D
R
V

Aplikovaný výsledek
Užitný vzor
Funkční vzorek
Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a
norem
Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy
Uplatněná certifikovaná metodika
Specializovaná mapa s odborným obsahem
Software
Výzkumná zpráva (poznámka – jedná se o zprávy obsahující utajované
informace)

2.6.

Definice dalších pojmů vyplývají ze zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace

3.1.

Vlastníkem majetku pořízeného z podpory je příjemce.

3.2.

Pokud se na pořízení majetku podílí více účastníků projektu, stávají se vlastníky
příslušných podílů majetku podle úpravy obsažené ve smlouvě nebo v rozhodnutí o
poskytnutí podpory.

4.

Práva k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací

4.1.

Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový
projekt písemnou smlouvu o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu. Mezi
její náležitosti patří i úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle
podmínek stanovených zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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4.2.

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.

4.3.

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 vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má
nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí
uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k
průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.

4.4.

Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou
zakázkou, patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob
nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem.

4.5.

Aplikované výsledky výzkumu, vývoje a inovací poskytuje VÚV TGM, v.v.i., všem
zájemcům za stejných a nediskriminačních podmínek, tj. bezúplatně.
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