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Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“, vydávám toto opatření:
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2.

Preambule

S ohledem na:
 nutnost zajištění účinné ochrany výsledků vytvořených v rámci Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (dále jen „JU“) a efektivní využívání a šíření těchto výsledků formou výuky, publikací a
transferu technologií;
 stávající systém institucionální podpory v ČR a s tím souvisejí nutnosti vytvořit motivační rámec
pro maximální a efektivní využití tohoto nástroje financování;
 úskalí nedostatečné ochrany výsledků a nevhodného nakládání s nehmotnými statky z hlediska
práva tzv. veřejných podpor ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU (zejm. tzv. nepřímé
podpory);
 zákonnou povinnost každého příjemce podpory na výzkum, vývoj a inovace dle § 16 odst. 3
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, experimentálního
vývoje a inovací), upravit způsob nakládání s výsledky vnitřním předpisem.

3.

Obecná část

3.1.

Vymezení pojmů

3.1.1. Duševní vlastnictví je soubor práv týkajících se výsledků duševní činnosti, (ochranných)
označení, průmyslového vlastnictví a nechráněných nehmotných statků. Předměty duševního
vlastnictví vzniklé na JU se rozumí výsledky, které autor / původce vytvořil při plnění úkolů plynoucích
z jeho pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k JU, případně při plnění studijních
povinností. Tyto předměty duševního vlastnictví mohou mít formu:
a)

průmyslového vlastnictví, které lze chránit zápisem do rejstříku příslušného úřadu, pro účely
tohoto opatření jsou zahrnuta i (ochranná) označení

b)

autorských děl,

c)

duševního vlastnictví chráněného obchodním zákoníkem.

3.1.2. Předměty průmyslového vlastnictví jsou výsledky duševní činnosti, které jsou nové a
průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, biotechnologické vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, ochranné známky.
3.1.2.1. Vynález je technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově
využitelné a chránitelné patentem.
3.1.2.2. Biotechnologický vynález je patentovatelný, týká-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.
3.1.2.3. Patent je ochranný dokument, který se uděluje na ochranu vynálezů, které jsou novým
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technickým řešením, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.
3.1.2.4. Užitný vzor je forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná,
přesahují rámec pouhé odborné dovednosti, ale nemusí dosahovat úrovně vynálezu.
3.1.2.5. Průmyslový vzor je vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií,
obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, který je
způsobilý ochrany v případě, že je nový a má individuální povahu.
3.1.2.6. Zlepšovací návrh je technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, případně řešení problémů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.
3.1.2.7. Ochranná známka je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova,
včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto
označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
3.1.2.8. Topografie polovodičových výrobků je série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných
vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se
polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového
výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby
nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné a jsou výsledkem tvůrčí
činnosti původce. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné
samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie.
3.1.3. Autorské dílo je dílo literární, umělecké nebo vědecké (publikace, článek), 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.
Autorskými díly se rovněž rozumí počítačový program, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného,
včetně překladu díla do jiného jazyka, sborník, databáze, která je způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem.
3.1.3.1. Zaměstnanecké dílo je dílo, které autor / původce vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního (či obdobného) vztahu k JU. Za zaměstnanecké dílo se považuje
i kolektivní dílo, tj. dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů / původců, které je vytvářeno z podnětu
a pod vedením JU a uváděno na veřejnost pod jejím jménem (a na její účet), přičemž příspěvky
zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.
3.1.3.2. Školní dílo je dílo, které student JU vytvořil ke splnění studijních povinností vyplývajících
z jeho právního vztahu k JU. Za školní dílo se obdobně považuje rovněž dílo vytvořené účastníkem
celoživotního vzdělávání.
3.1.4. Nehmotné statky chráněné obchodním zákoníkem jsou statky nehmotné povahy, které
nejsou předmětem průmyslově právní ochrany ani autorským dílem. Jedná se o obchodní tajemství,
know-how a důvěrné informace. Jsou chránitelné zejména v rámci ochrany proti nekalé soutěži.
3.1.5. Know-how, soubor poznatků, dovedností a zkušeností vědecké, výzkumné, organizační, řídící,
ekonomické, podnikatelské, výrobní, technické, provozní, obchodní, podnikatelské, marketingové
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nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo dostupné, jsou podstatné, popsatelné
(vyjádřeny v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě) a komerčně využitelné a nejsou předmětem
práva duševního vlastnictví.
3.1.6. Obchodní tajemství jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy
související s JU, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,
nejsou v příslušných odborných kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle JU utajeny, JU
odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje a JU počítá s jejich využitím v rámci svých aktivit.
3.1.7. Důvěrné informace jsou takové informace, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ale JU
je přesto hodlá držet v tajnosti. Podmínkou přiznání statutu „důvěrná“ nějaké informaci je její
výslovné označení za důvěrnou v písemné formě.
3.1.8 Původce nebo zlepšovatel je jakákoli fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném
obdobném pracovněprávním vztahu k JU, též student nebo účastník kurzů celoživotního vzdělání
organizovaného JU, která se svou vlastní tvůrčí činností podílela na vytvoření předmětu duševního
vlastnictví podle obchodního zákoníku nebo zákonů upravujících jednotlivé předměty průmyslového
vlastnictví.
3.1.9 Autor je fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě díla souborného jako celku též fyzická
osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.
3.1.10. Spoluautor nebo spolupůvodce je fyzická osoba, která se na vzniku předmětu duševního
vlastnictví podílela s ostatními spoluautory společnou tvůrčí činností.
3.1.11 Zaměstnancem se rozumí osoba, která je ve vztahu k JU v pracovněprávním vztahu, případně
osoba, která pro JU vykonává práci v obdobném vztahu.
3.1.12 Pracovněprávním vztahem se označuje pracovní poměr, resp. pracovněprávní vztah založený
pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti.
3.1.13 Předměty duševního vlastnictví se rozumí předměty autorského práva (autorská díla) a
předměty průmyslových práv.
3.1.14 Nehmotnými statky se rozumí předměty duševního vlastnictví a další předměty nehmotné
povahy, zejména obchodní tajemství a důvěrné informace.
3.1.15 Nakládáním s předměty duševního vlastnictví se rozumí jejich využíváním pro vlastní
potřebu (provedení, provozování, využití pro další výzkum a vývoj), jejich šíření prostřednictvím výuky
nebo transfer technologií.
3.1.16. Transferem technologií se rozumí poskytnutí práv k poznatku k jeho využívání jinému
subjektu, nebo jejich převedení na jiný subjekt, nebo jejich využití pro jiný účel.
3.1.17. Kanceláří transferu technologií (dále také „KTT JU“) se rozumí specializované pracoviště
rektorátu JU vytvořené za účelem celouniverzitní podpory aktivit transferu technologií, včetně
komplexní asistence při volbě a zajištění vhodné formy ochrany předmětů průmyslového vlastnictví.
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3.1.18 Rada pro komercializaci (dále také „Rada“) je odborný rozhodující orgán ve vztahu ke
komercializaci výsledků vědy a výzkumu a vykonává dozor nad čerpáním a účelným nakládáním
finančních prostředků vyčleněných pro oblast komercializace výsledů výzkumu a vývoje.
3.1.19 Licenční smlouvou se rozumí dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel opravňuje
nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a
nabyvatel se zavazuje k poskytování sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.
3.1.20. Smluvním výzkumem se rozumí realizace činností mající charakter výzkumu, vývoje a inovací
jako služby JU za odměnu poskytované třetí osobě.
3.1.21. Kolaborativním výzkumem se rozumí realizace činností mající charakter výzkumu, vývoje a
inovací ve spolupráci s třetí osobou, která v rámci této spolupráce rovněž realizuje činnosti výzkumu,
vývoje a inovací.
3.1.22. Službami s vysokou přidanou hodnotou se rozumí realizace služeb poskytovaných třetí
osobě s využitím nehmotných statků a výzkumné infrastruktury JU.
3.1.23. Výzkumnou organizací se rozumí výzkumné organizace ve smyslu Rámce společenství pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a od roku 2014 dokumentem, který Rámec
společenství nahradí.
3.1.24. Spin off subjektem se rozumí právnická osoba, na jejímž podnikání se JU podílí:
 nepeněžitým vkladem předmětu (předmětů) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 uzavřením licenční smlouvy, jejímž prostřednictvím JU umožní této právnické osobě
využívat (předměty) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 jiným převodem práva k předmětu (předmětům) práv duševního vlastnictví JU; nebo
 jiným způsobem za podmínky, že předmětem podnikání (činnosti) takového subjektu je
komerční využití předmětu (předmětů) práv duševního vlastnictví JU.

3.2.

Předmět úpravy

3.2.1. Toto opatření je obecným předpisem upravujícím nakládání s nehmotnými statky JU a je
závazné pro všechny fakultní i nefakultní součásti, jakož i pro všechny zaměstnance a studenty JU.
3.2.2. Specifické otázky mohou být dále a podrobněji upraveny ve zvláštním předpise a tam, kde to
opatření připouští, ve zvláštním předpise jednotlivých součástí (fakult).

3.3.

Obecné zásady nakládání s nehmotnými statky

3.3.1. Zaměstnanec a student je povinen se aktivně přičinit o účinnou ochranu předmětů duševního
vlastnictví vytvořeného v rámci JU a tam, kde je to vhodné, o zajištění efektivního nakládání s těmito
předměty.
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3.3.2. Zaměstnanec a student je povinen respektovat práva k nehmotným statkům ostatních
zaměstnanců a studentů jakož i třetích osob.
3.3.3. Zaměstnanec a student je povinen písemně informovat KTT JU o vytvoření předmětu
průmyslového vlastnictví u jiného zaměstnavatele, nebo samostatně mimo pracovněprávní vztah k JU
nebo k jinému zaměstnavateli, a to do 5 dnů od oznámení takového předmětu jinému
zaměstnavateli, nebo nejpozději do 5 dnů od podání přihlášky k zajištění ochrany takového
předmětu.
3.3.4. Zaměstnanec a student, který bude třetím subjektem osloven s žádostí o spolupráci s JU
v oblasti:
 poskytnutí licence na nehmotný statek JU;
 poskytnutí služeb JU mající povahu smluvního výzkumu;
 účasti JU na projektu kolaborativního výzkumu s komerčním partnerem, která nemá
povahu účasti na programu podpory výzkumu vývoje a inovacích;
je povinen do 5 pracovních dnů předat kontakt na tento třetí subjekt KTT JU a informovat třetí
subjekt o tom, že KTT JU má výlučné postavení pro projednávání obchodních aspektů spolupráce
(s možností účasti kvalifikovaného zaměstnance, studenta oslovené součásti JU).
V případě účasti JU na projektu kolaborativního výzkumu s nekomerčním partnerem a v projektech
s účastí na programu podpory výzkumu vývoje a inovací je zaměstnanec a student pověřený
přípravou projektové žádosti povinen přiměřeným způsobem informovat KTT JU a konzultovat
aspekty ochrany a podílu na nehmotných statcích, jakož i další související ekonomické otázky.
3.3.5. Nehmotné statky JU mají být primárně využívány pro hlavní činnosti JU. Využívání
nehmotných statků pro doplňkové činnosti nesmí narušit ani ohrozit realizaci hlavních činností.
3.3.6. S nehmotnými statky JU musí být nakládáno tak, aby nedocházelo k neopodstatněnému
zvýhodňování jakýchkoliv třetích osob.
3.3.7. Vedoucí pracovníci jsou povinni sledovat vznik předmětů duševního vlastnictví na jimi
řízených pracovištích a dbát, aby vůči nim byla řádně vykonávána majetková i osobní / osobnostní
práva.
3.3.8. Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto opatření zůstávají po skončení pracovního
poměru či obdobného pracovněprávního vztahu s JU či po ukončení studia původce či autora
nedotčena.

4.

Zvláštní část

4.1.

Postavení Kanceláře transferu technologií

4.1.1. KTT JU je celouniverzitním pracovištěm pro podporu aktivit transferu technologií.
4.1.2. KTT JU má výlučné postavení v následujících oblastech:
 Administrace zajištění a udržování ochrany k předmětům průmyslových práv, včetně
6

odpovědnosti;
 Administrace udělování licencí na předměty průmyslových práv, včetně účasti na smluvní
negociaci;
 Administrace zakázek na projekty smluvního a kolaborativního výzkumu s komerčním
partnerem, které nemají povahu účasti na programu podpory výzkumu vývoje a inovacích, a
to včetně účasti na smluvní negociaci;
 Koordinace a dohled nad poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou a pronájmy
výzkumné infrastruktury JU (dohled - předchozí informace, pokud objem služby jednomu
odběrateli za 1 kalendářní rok má přesáhnout 100.000,- Kč, ostatní na bázi ex post výročních
zpráv; koordinace - zejména aktivity vedoucí ke sjednocování přístupu k poskytování těchto
služeb a zajištění dodržování pravidel pro poskytování služeb a pronájmy v rámci JU).

4.2.

Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví

4.2.1. Pokud byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen původcem v rámci pracovního poměru
nebo jiného obdobného vztahu s JU, není-li dohodnuto jinak, náleží práva k tomuto duševnímu
vlastnictví JU. V případě jiných obdobných vztahů mimo pracovní poměr je vedoucí zaměstnanec
odpovědný za sjednávání smluv v těchto vztazích odpovědný za promítnutí pravidel dle tohoto
opatření do smluv upravujících tyto vztahy. Právo na původcovství tím není dotčeno. Tento článek
4.2. dále stanoví postup zajištění právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví. Schéma tohoto
postupu je obsahem Přílohy č. 3 tohoto opatření.
4.2.2. Původce, který vytvoří výsledek způsobilý průmyslověprávní ochrany, je povinen neprodleně
písemně informovat o této skutečnost svého přímého nadřízeného a KTT JU. KTT JU o obdržení
informace zpracuje protokol. Původce za asistence KTT JU vyplní formulář „Oznámení původce“,
který tvoří Přílohu č. 1 tohoto opatření. Tuto povinnost má původce i v případě, že se na vytvoření
výsledku podílel jiný spolupůvodce mimo JU.
4.2.3. Původce je povinen formulář vyplnit do 5 pracovních dnů od prvního oznámení o vytvoření
výsledku. Formulář je vyplněn ve dvou kopiích, jedna je předána KTT JU a druhá prostřednictvím KTT
JU děkanovi. KTT JU bezodkladně potvrdí převzetí vyplněného formuláře.
4.2.4. KTT JU následně monitoruje a koordinuje veškeré navazující kroky a dohlíží na dodržení
zákonem a tímto opatřením stanovených lhůt.
4.2.5. KTT JU bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce od první písemné informace
o vytvoření výsledku zpracuje podrobné stanovisko k otázce: možnosti zajištění průmyslověprávní
ochrany výsledku a doporučené formy ochrany, a dále předběžné stanovisko ke komerčnímu
potenciálu popř. předběžný plán komercializace nahlášeného výsledku s ohledem na analýzu
financování právní ochrany, která je rovněž součástí stanoviska KTT JU. V této lhůtě předá KTT JU své
stanovisko děkanovi.
4.2.6. Děkan bez zbytečného odkladu nejpozději do 2 měsíců od první písemné informace
o vytvoření výsledku zpracuje za příslušnou fakultu doporučení dalšího postupu ve vztahu k otázkám:
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zda má JU uplatnit výsledek vůči původci;
zda a jakou formou má být zajištěna ochrana výsledku;
jakým způsobem má být ochrana výsledku financována; a
zda a jaké další kroky mají být podniknuty k dalšímu prověření komerčního potenciálu a
k následné komercializaci.

V doporučení děkana se přihlédne ke stanovisku KTT JU. Děkan může zadat ke stanovisku KTT
JU zpracování externího oponentního stanoviska. V této lhůtě děkan předá formulář se stanoviskem
KTT JU, s případným oponentním stanoviskem a s vlastním doporučením postupu rektorovi.
V případech časové tísně může děkan zpracovat své doporučení pouze k otázce, zda má JU výsledek
uplatnit vůči původci s tím, že otázky ochrany a komercializace budou řešeny v dodatečné lhůtě.
4.2.7. Rektor bez zbytečného odkladu do dvou týdnů od obdržení stanoviska děkana (nebo ve
spolupráci s KTT JU nejpozději do 75 dnů od první písemné informace o vytvoření výsledku)
s přihlédnutím ke stanovisku děkana rozhodne:





zda má JU uplatnit výsledek vůči původci;
zda a jakou formou má být zajištěna ochrana výsledku;
jakým způsobem má být ochrana výsledku financována; a
zda a jaké další kroky mají být podniknuty k dalšímu prověření komerčního potenciálu a
k následné komercializaci.

V případech časové tísně může rektor rozhodnout pouze o otázce, zda má JU výsledek
uplatnit vůči původci s tím, že otázky ochrany a komercializace budou řešeny v dodatečné lhůtě.
4.2.8. V případě rozhodnutí o uplatnění výsledku vůči původci rektor zároveň podepíše formulář
„Uplatnění výsledku vůči původci“, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto opatření. KTT JU zajistí doručení
tohoto formuláře původci do tří měsíců od obdržení první písemné informace o vytvoření výsledku.
4.2.9. V návaznosti na rozhodnutí rektora KTT JU neprodleně podnikne příslušné kroky k zajištění
právní ochrany výsledku. Do zajištění právní ochrany je výsledek důvěrnou informací chráněnou dle
tohoto opatření.
4.2.10. KTT JU je následně odpovědná za udržování ochrany výsledků. V případě, kdy se stane
zjevným, že celkové náklady zajištění a udržování právní ochrany převýší celkové příjmy JU spojené
s daným výsledkem (včetně příjmů z institucionální podpory) a v případě, kdy není dán jiný zvláštní
důvod pro udržování výsledku (například další exkluzivní výzkum), navrhne KTT JU rektorovi ukončení
udržování právní ochrany výsledku. V návaznosti na rozhodnutí rektora o ukončení udržování právní
ochrany výsledku KTT JU podnikne neprodleně kroky k ukončení právní ochrany výsledku.

4.3.

Autorská díla

4.3.1. Výkon práv ke školním a zaměstnaneckým dílům je v kompetenci fakult a jiných nefakultních
součástí JU. Není-li ve vnitřních předpisech fakult stanoveno jinak, platí úprava v tomto článku 4.3.
4.3.2. Majetková práva k autorským dílům, která jsou zaměstnaneckými díly, JU vykonává svým
jménem a na svůj účet, ledaže toto opatření nebo jiný předpis na úrovni fakult stanoví jinak.
8

4.3.3. Vedoucí zaměstnanci jsou ve své působnosti povinni dohlížet na to, aby bylo v jednotlivých
případech nesporné, zda dílo vytvořené zaměstnancem je zaměstnaneckým dílem a ve vztahu ke
kterému zaměstnavateli (v případě, že je zaměstnanec současně u více zaměstnavatelů) má být
uplatněno. Vedoucí zaměstnanci jsou dále ve své působnosti povinni dohlížet na to, aby výkonem
autorských práv k zaměstnaneckým dílům jak ze strany JU tak ze strany zaměstnanců nedocházelo
k nezamýšlenému zmaření průmyslověprávní ochrany.
4.3.4. JU nevykonává majetková práva k zaměstnaneckým dílům, která vznikla za účelem publikace
v odborných časopisech nebo ve sbornících z konferencí. Autoři těchto děl jsou oprávněni tato díla
užívat a udělovat třetím osobám oprávnění k užití těchto děl.
4.3.5. Autor má v případě, že JU nevykonává majetková práva k jeho zaměstnaneckému dílu, nebo
je vykonává nedostatečně, právo požádat o udělení přiměřené licence na takové dílo s právem
poskytnout (sub)licenci třetím osobám.
4.3.6. JU může postoupit právo výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu třetí osobě
pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem autora.
4.3.7. Školní díla (zejména bakalářské, diplomové, dizertační a obdobné práce) je JU oprávněna
využívat pouze pro své interní potřeby. Pro ostatní účely má JU právo na uzavření licenční smlouvy
o užití za obvyklých podmínek. Vedoucí zaměstnanci jsou ve své působnosti povinni přijmout
opatření k tomu, aby zveřejněním školních děl (například formou jejich veřejné obhajoby)
nedocházelo k nechtěnému zmaření průmyslověprávní ochrany nebo k ohrožení know-how,
obchodního tajemství, důvěrné informace (například formou přidělení zaměstnance JU odpovědného
za zpracování konkrétního školního díla, který je odpovědný za prověření těchto skutečností).

4.4.

Duševní vlastnictví chráněné obchodním zákoníkem

4.4.1. Není-li dohodnuto jinak, náleží JU práva k nehmotným statkům chráněným dle obchodního
zákoníku vytvořeným původci / autory v rámci pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného
vztahu s JU.
4.4.2. Vedoucí zaměstnanec je v rámci své působnosti povinen učinit opatření k tomu, aby ve
vztazích, které nejsou pracovním vztahem, nicméně které jsou svojí povahou obdobné, byla úprava
tohoto opatření promítnuta do smluv upravujících tyto vztahy.
4.4.3. Zaměstnanec je povinen ve spolupráci s KTT JU podniknout veškeré kroky, které na něm lze
spravedlivě požadovat, aby nedocházelo k porušování či ohrožení práv k nehmotným statkům JU
chráněným dle obchodního zákoníku.
4.4.4. Zaměstnanec je povinen oznámit děkanovi a KTT JU jakákoliv zjištěná porušování práv
k nezapsaným (nechráněným) označením. KTT JU o takovém oznámení sepíše protokol a ve
spolupráci s vedením příslušné fakulty podnikne nezbytné kroky k efektivnímu sjednání nápravy
4.4.5. Vedoucí zaměstnanec je ve sféře své působnosti povinen:
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stanovit rozsah skutečností, které představují obchodní tajemství a seznámit s těmito
skutečnostmi příslušné zaměstnance;
vymezit práva a povinnosti zaměstnanců při jejich ochraně;
vymezit práva přístupu a využívání předmětů, které jsou obchodním tajemstvím;
učinit další nezbytná opatření k zajištění utajení obchodního tajemství.

Obdobné povinnosti má vedoucí zaměstnanec i ve vztahu k know-how a důvěrným
informacím.

5.

Komercializace poznatků na JU

5.1.

Pravidla pro komercializaci poznatků

5.1.1. KTT JU aktivně vyhledává na JU předměty vhodné pro komerční využití.
5.1.2. V případě, že na základě:




ohlášení zaměstnaneckých předmětů práv průmyslového vlastnictví dle článku 4.2.;
nebo
identifikace poznatku pracovníky KTT JU;
nebo jiným způsobem;

a následného prvotního posouzení komerčního potenciálu bude zjištěno, že určitý předmět práv
průmyslového vlastnictví nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví disponuje potenciálem pro
komerční využití, zpracuje KTT JU ve spolupráci se zúčastněnými pracovištěm plán komercializace
poznatku. V případě požadavku na čerpání finančních prostředků vyčleněných pro oblast
komercializace výsledků výzkumu a vývoje vyplní KTT JU ve spolupráci se zúčastněným pracovištěm
formulář „List popisu dílčího projektu/záměru“, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření, tyto
prostředky mohou být využity pouze pro podporu aktivit proof-of-concept.
5.1.3. KTT JU navrhne takové formy komercializace poznatků, které zajistí ideální míru hodnoty za
peníze a které zároveň zajistí, že získaná odměna bude odpovídat alespoň tržní hodnotě
komercializovaných poznatků.
5.1.4. V případech, kdy je to vhodné a tam, kde to vyplývá z platné legislativy1, bude zvolena forma
komercializace poznatků s využitím otevřené a transparentní veřejné soutěže na udělení výhradní
nebo nevýhradní licence.
5.1.4. KTT JU předloží plán komercializace popř. požadavek na čerpání finančních prostředků na
formuláři „List popisu dílčího projektu/záměru“ Radě pro komercializaci. Rada, do 2 měsíců od
obdržení podkladů, rozhodne o schválení nebo zamítnutí dílčího projektu popř. rozhodne o schválení
nebo zamítnutí požadavku na čerpání finančních prostředků. Rada pro komercializaci může

1

Například § 16 odst. 4 písm. a) 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, experimentálního
vývoje a inovací)
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předložený plán komercializace i požadavek na čerpání finančních prostředků vrátit KTT JU
s připomínkami k dopracování. KTT JU obdržené připomínky zpracuje bez zbytečného odkladu
nejpozději do 1 měsíce, Rada pro komercializaci vydá své stanovisko po obdržení zapracovaných
připomínek bez zbytečného odkladu nejpozději do 2 měsíců.
5.1.6. V případě schválení plánu komercializace zahájí KTT JU ve spolupráci se zúčastněnými
pracovištěm kroky k jeho realizaci.
5.1.7. V případě schválení požadavku na čerpání finančních prostředků KTT JU následně monitoruje
a koordinuje průběh dílčího projektu KTT JU vypracovává ve spolupráci se zúčastněným pracovištěm
průběžné zprávy dílčího projektu za každý rok realizace a předkládá je Radě pro komercializaci. Rada
pro komercializaci zhodnotí realizaci dílčího projektu a vynakládání finančních prostředků, do 2
měsíců od obdržení zprávy rozhodne o pokračovaní/pozastavení nebo ukončení dílčího projektu. Po
ukončení realizace dílčího projektu vypracovává KTT JU ve spolupráci se zúčastněným pracovištěm
závěrečnou zprávu dílčího projektu a předkládá ji Radě pro komercializaci ke schválení. Formuláře
průběžné a závěrečné zprávy jsou přílohou č. 5 a 6 tohoto opatření.
5.1.8

5.2.

Schéma tohoto postupu je obsahem Přílohy č. 7 tohoto opatření.

Zásady spolupráce pro smluvní a kolaborativní výzkum

5.2.1. JU poskytuje služby smluvního výzkumu za následujících podmínek:
 JU nenese riziko neúspěchu výzkumných aktivit, nebo je nese pouze v minimální nezbytné
míře s tím, že tato rizika jsou promítnuta do odměny JU za realizované služby,
 JU poskytuje služby za odměnu, která odpovídá tržní ceně a v případě, kdy tržní cenu nelze
zjistit za cenu, která zahrnuje plně náklady a přiměřenou marži.
5.2.2. JU se účastní projektů kolaborativního výzkumu s podniky z aplikační sféry (tedy subjekty,
které nemají charakter výzkumné organizace) pouze za splnění jedné z následujících podmínek:
 zúčastněné podniky z aplikační sféry hradí plně náklady projektu; nebo
 výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, mohou být obecně
šířeny a případná práva k duševnímu vlastnictví s ohledem na výsledky VaVaI náležejí plně
JU nebo v odpovídajícím podílu jiné výzkumné organizaci; nebo
 JU obdrží od zúčastněných podniků z aplikační sféry náhradu rovnající se tržní ceně práv k
duševnímu vlastnictví, která plynou z činnosti výzkumné organizace v souvislosti
s projektem, a která se převedou na zúčastněné podniky z aplikační sféry. Případný
příspěvek zúčastněných podniků na náklady výzkumné organizace se od této náhrady
odečte; nebo
 smlouva s partnery projektu kolaborativního výzkumu bude nastavena tak, aby práva
k předmětům duševního vlastnictví (výsledky VaVaI v rámci projektu) a práva na přístup
k těmto výsledkům byla mezi partnery rozdělena s přiměřeným zohledněním míry přispění
na jejich vytvoření včetně odvedené práce a finančních a jiných příspěvků k projektu.
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5.2.3. Principy uvedené v tomto článku se přiměřeně uplatní i na spolupráci JU s jinými výzkumnými
organizacemi.
5.2.4. KTT JU v rámci přípravy projektů smluvního a kolaborativního výzkumu doporučí vhodnou
formu zjištění tržní ceny výsledků (například veřejnou soutěž, znalecké ocenění apod.), případně
metodu pro určení nákladů a přiměřené marže.

5.3.

Monitoring výsledků procesu komercializace

5.3.1. KTT JU provádí pravidelný následný monitoring aktivit komercializace.
5.3.2. KTT JU zajišťuje správu licenčních smluv, správu smluv o společném vlastnictví předmětů práv
duševního vlastnictví a správu smluv o smluvním výzkumu a správu smluv o kolaborativním výzkumu.
KTT JU zajišťuje dohled nad plněním těchto smluv, vymáhání pohledávek z těchto smluv a
rozdělování výnosů z těchto smluv v souladu s příslušnými předpisy JU.

5.4.

Pravidla pro zveřejnění software

5.4.1. Nakládání se softwarem vytvořeným jako zaměstnanecké nebo školní dílo upraví zvláštní
vnitřní předpis. Nestanoví-li tento zvláštní předpis jinak, platí úprava v tomto článku 5.4.
5.4.2. Podmínkou zveřejnění softwaru na webových stránkách JU nebo jejích součástí na bázi
freeware, shareware a open-source licencí je, že tak rozhodne rektor na základě doporučení děkana a
zpracování stanoviska KTT JU. Podmínkou takovéto formy zveřejnění software je, že bylo prověřeno,
že software nemá potenciál pro komerční využití.
5.4.3. Komerční potenciál každého takto zveřejněného software bude průběžně prověřován ze
strany KTT JU zejména prostřednictvím sledování počtu udělených licencí. V případě, že dojde
k většímu počtu udělených licencí, je KTT JU povinno znovu zpracovat analýzu komerčního potenciálu
a předložit děkanovi příslušné fakulty návrh dalšího postupu k rozhodnutí rektora.

5.5.

Pravidla pro zakládání a účast JU na podnikání spin-off subjektů

5.5.1. Tento článek 5.5. nad rámec platných pravidel pro zakládání právnických osob JU stanoví
pravidla pro zakládání spin-off subjektů.
5.5.2. JU se na podnikání spin-off subjektů podílí za následujících podmínek:
 hodnota vkladů JU do právnické osoby včetně předmětů duševního vlastnictví odpovídá
podílu na rozhodování a podílu na zisku v spin-off subjektu; a
 udělení licence nebo převod práv po založení subjektu jsou realizovány za protihodnotu
odpovídající tržní hodnotě předmětu licence nebo převáděného práva.
5.5.3. Spin-off subjektu založenému v souladu s tímto článkem 5.5. může být uděleno právo
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 užívat loga JU a jednotlivých fakult,
 užívat označené spin-off ve spojení s označením JU,
 užívat označení s odkazem na vývoj technologií a produktů na JU a příslušné fakultě.
5.5.4. Pro případ spin-off subjektu bez majetkové účasti JU platí, že:
 tento subjekt nemá žádná přednostní práva na udělení licencí či převod práv
k předmětům duševního vlastnictví JU;
 tento subjekt nemá žádná práva na bezplatné nebo zvýhodněné využívání movitého či
nemovitého majetku, ledaže tak stanoví smlouva mezi JU a za takové zvýhodnění náleží JU
jiná reálná protihodnota;
 tento subjekt nemá žádná přednostní práva na udělení veřejných zakázek ze strany JU;
 účast JU na podnikání tohoto subjektu je obsahem písemné smlouvy uzavřené mezi JU a
tímto subjektem, jejímž prostřednictvím jsou ochráněny oprávněné zájmy JU a
minimalizována rizika účasti na podnikání tohoto subjektu;
 případná práva JU jsou takovému subjektu poskytnuta za protihodnotu odpovídající tržní
ceně těchto práv.
5.5.5. Pro případ spin-off subjektu s podílem JU platí, že:
 tento subjekt nemá žádná přednostní práva na udělení licencí či převod práv
k předmětům duševního vlastnictví JU;
 tento subjekt nemá žádná práva na bezplatné nebo zvýhodněné využívání movitého či
nemovitého majetku, ledaže tak stanoví smlouva mezi JU a za takové zvýhodnění náleží JU
jiná reálná protihodnota;
 tento subjekt nemá žádná přednostní práva na udělení veřejných zakázek ze strany JU;
 v zakladatelských dokumentech tohoto subjektu je obsažena úprava, jejímž
prostřednictvím jsou ochráněny oprávněné zájmy JU a minimalizována rizika účasti na
podnikání tohoto subjektu, zejména musí být upravena možnost ukončení účasti na spinoff subjektu (například odkupem akcí, podílů apod.), způsob jednání JU v orgánech spinoff subjektu a odpovídající podíl na rozhodování včetně definice rozhodnutí, které lze
v orgánech spin-off subjektu realizovat pouze se souhlasem JU;
 případná práva JU jsou takovému subjektu poskytnuta za protihodnotu odpovídající tržní
ceně těchto práv.
5.5.6. Pro případ spin-off subjektu se 100% účastí JU platí, že:
 tento subjekt nemá žádná přednostní práva na udělení veřejných zakázek ze strany JU,
ledaže to umožňují platné předpisy v oblasti veřejného zadávání2;
 případná práva JU jsou takovému subjektu poskytnuta za protihodnotu odpovídající tržní
ceně těchto práv.
5.5.7. KTT JU zajišťuje uplatňování práv JU ve spin-off subjektech a řízení vztahu JU k těmto
subjektům a pravidelně (nejméně 1× za rok) informuje vedení JU o dění v těchto subjektech.

2

Například § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění
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5.5.8. KTT JU v případě potřeby vypracovává a předkládá rektorovi stanovisko KTT JU týkající se:
 změny výše majetkového podílu JU ve spin-off subjektu včetně ukončení účasti JU na spinoff subjektu,
 změny právní formy spin-off subjektu,
 volby do orgánů spin-off subjektu,
 smluv uzavíraných mezi JU a spin-off subjektem,
 rozhodování o změně výše základního kapitálu spin-off subjektu, jakož i o příplatcích
mimo základní kapitál,
 dalších významných rozhodnutí týkajících se účasti JU na spin-off subjektu.

6.

Odměna původců a rozdělení čistých výnosů komercializace

6.1.

Obecná ustanovení o odměně původců

6.1.1. Původci, který vytvořil v rámci plnění pracovních úkolů předmět práv průmyslového
vlastnictví, na které JU uplatnila právo, má nárok na odměnu dle tohoto článku. Touto odměnou
nejsou dotčeny jiné odměny dle jiných vnitřních předpisů JU, případně jejích fakult ani výše mzdy
příslušného pracovníka.
6.1.2. Dle tohoto opatření původci náleží vždy:
 jednorázová odměna původce a
 odměna původce za využití.
6.1.3. V případě, že byl předmět práv průmyslového vlastnictví vytvořen kolektivem původců, pro
účely výpočtu odměny se za původce považuje tento kolektiv. V rámci kolektivu se pak odměna dělí
dle rozhodnutí vedoucího kolektivu na základě míry, jakou se každý ze spolupůvodců na vytvoření
předmětu práv průmyslového vlastnictví podílel, nebo nelze-li podíl dle tohoto kriteria určit, rovným
dílem.
6.1.4. O způsobu výplaty odměny a její výši se s původcem (spolupůvodci) uzavře smlouva
o poskytnutí odměny. Smlouvu o poskytnutí odměny za JU s původcem (spolupůvodci) uzavírá rektor
nebo jiná osoba k tomu výslovně pověřená rektorem. Přípravu smlouvy a jednání o jejím obsahu
zajišťuje KTT JU.

6.2.

Jednorázová odměna původce

Původce, který po 1. 7. 2013 řádně ohlásil KTT JU vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, na
které bylo následně vůči původci ze strany JU řádně uplatněno právo, bude poskytnuta jednorázová
odměna dle typu výsledku. Právo původce na dodatečné vyrovnání za podmínek stanovených
právními předpisy a článkem 6.3. tohoto opatření tímto není dotčeno.
6.2.1. Sazby odměn dle tohoto článku 6.2. stanoví pro jednotlivé fakulty JU děkan.
6.2.2. Obdobným a přiměřeným způsobem bude postupováno i ve vztahu k autorům
zaměstnaneckých děl v rámci práva autorského.
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6.3.

Rozdělení výnosů z komercializace poznatků

6.3.1. Rozdělení výnosů z komercializace poznatků je určeno procentuálně z čistých výnosů dle níže
uvedených kritérií:
Čistý výnos JU

Výše odměny Podíl
původci
pracoviště
původce

Podíl KTT JU*

Příspěvek do
licenčního
fondu JU**

do 100 tis. Kč

70 %

10 %

10 %

1 0%

100 tis Kč až 1 55 %
mil. Kč

20 %

15 %

10 %

nad 1 mil. Kč

34 %

20 %

6%

40 %

* Nevyčerpané příspěvky KTT se ke konci roku převedou do licenčního fondu JU (pokud
existuje).
** Do vytvoření univerzitního licenčního fondu náleží tyto prostředky pracovišti původce.

6.3.2. Čistými výnosy se rozumí rozdíl mezi příjmem z licencí nebo z jiného využívání a veškerými
externími náklady spojenými s tržním zhodnocením předmětu, zejména s ochranou práv předmětu
práv průmyslového vlastnictví (přihlášky patentů a dalších způsobů ochrany duševního vlastnictví,
platby patentovým zástupcům, udržovací poplatky apod.), náklady na externí služby a analýzy
(průzkum trhu, posudky odborníků apod.), náklady na platby externím obchodníkům a brokerům
zmenšené o případnou dotaci z projektů.
6.3.3. Za příjmy z licencí ve smyslu článku 6.3.2. se nepovažuje institucionální podpora ani jiná
veřejná podpora.
6.3.4. Odměna se vyplácí každoročně do 4 měsíců od skončení relevantního účtovacího období.
Výše odměny se určuje z celkového objemu čistých výnosů výsledku původce vyplacených od vzniku
prvních příjmů z licencí nebo z jiného využívání výsledku. Částky příjmů z licencí nebo z jiného
využívání výsledku a dalších výsledků stejného původce, které představují zdokonalení nebo doplnění
původního výsledku, se pro potřeby výpočtu odměny sčítají.

7.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Toto opatření ruší opatření rektora č. R 249/2013 ze dne 1. 7. 2013.
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