Směrnice rektora
k ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo
vytvořeného jinak na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK)
Tato směrnice upravuje ochranu práv duševního vlastnictví v rámci vztahu zaměstnavatel zaměstnanec k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění, a způsob nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a
inovací (VaVaI).
1. Úprava vlastnických a užívacích práv a práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům výzkumu,
vývoje a inovací na UJAK
1) Je-li výsledkem projektu vytvoření hmotného předmětu nebo jeho nákup z prostředků podpory,
kterou poskytuje nebo přijímá výhradně UJAK, je vždy ve výhradním vlastnictví UJAK, není-li
písemně dohodnuto jinak. Je-li u takového projektu UJAK účastníkem/partnerem, je takový předmět
ve spoluvlastnictví s ostatními účastníky/partnery projektu, není-li mezi nimi a UJAK písemně
dohodnuto jinak (např. ve smlouvě o řešení části projektu).
2) Za výsledek projektu z hlediska autorských práv a práv s nimi souvisejících se považuje závěrečná
zpráva/zpráva o řešení projektu, popř. počítačový program (ve strojovém i zdrojovém kódu i s
přípravnou a projektovou dokumentací), databáze nebo zvukový záznam či zvukově-obrazový
záznam, pokud jsou vytvořeny jako výsledek řešení daného projektu nebo práva k nim v rámci
projektu nabyta licencí. Za výsledek projektu se nepovažuje individuální výstup z řešení vypracování odborných či popularizačních článků, napsání knihy, části knihy, příspěvku ve sborníku,
učebního textu, vystoupení na konferenci, v rozhlase nebo v televizi nebo publikace jiným způsobem,
jímž řešitel nebo člen řešitelského týmu zveřejňuje výsledky řešení projektu (o tom, kdo má výsledky
řešení publikovat a jak, se členové řešitelského týmu dohodnou, v případě rozporu rozhoduje řešitel);
v publikaci však je povinen uvést, že se jedná o výstup z řešení projektu s uvedením jeho názvu
(pokud existuje), typu a evidenčního čísla (dedikace), ledaže vydavatel dané publikace dedikaci
nepřipouští. Řešitel ani člen řešitelského týmu není oprávněn publikovat individuální výstup z řešení,
pokud o tom písemně rozhodne UJAK nebo je-li obchodním tajemstvím UJAK.
3) Majetková práva autorská a související k výsledkům projektu ve smyslu této směrnice vykonává
UJAK jako příjemce, popř. účastník nebo poskytovatel (osobnostní práva autora zůstávají nedotčená),
a to od okamžiku, kdy byl výsledek vytvořen. Řešitel nebo člen řešitelského týmu smí takový
výsledek projektu využívat výhradně pro potřebu UJAK, popř. sám v případech volného užití a
zákonných licencí stanovených autorským zákonem a třetí osobě není oprávněn bez souhlasu UJAK
poskytnout právo k využívání ani je na třetí osoby převést (u práv, která jsou převoditelná).
4) Je-li UJAK účastníkem/partnerem projektu, patří ji příslušný podíl na majetkových právech k
výsledku projektu podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o
řešení části projektu.
5) Řešitel i člen řešitelského týmu, ať se jedná o zaměstnance nebo studenta UJAK nebo externí
osobu, vždy s UJAK jako s příjemcem (popř. jako s účastníkem nebo jako s poskytovatelem) je
povinen uzavřít smlouvu, kde jsou upraveny podmínky řešení projektu VaVaI (popř. včetně právních
podmínek využití výsledku a licence poskytnuté řešiteli či členu řešitelského týmu nebo třetí osobě k
jeho užití).
6) UJAK jako příjemce nebo poskytovatel je povinen umožnit za rovných podmínek všem zájemcům
o výsledek projektu přístup k němu, nejedná-li se o obchodní tajemství nebo důvěrné informace. Je-li
UJAK v postavení účastníka/partnera, stanoví podmínky přístupu k výsledkům zvláštní smlouva s
ostatními účastníky/partnery projektu. Výsledek projektu podléhá ochraně ve smyslu § 58 zákona č.

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon) jako tzv. dílo zaměstnanecké, k němuž autorská práva vykonává
zaměstnavatel autora, a to jako dílo vytvořené řešitelem nebo členem řešitelského týmu ke splnění
úkolu ze zaměstnaneckého poměru k UJAK nebo jako dílo podřízené režimu zaměstnaneckého díla na
základě zvláštní smlouvy.
2. Obchodní tajemství, know-how, důvěrné informace, mlčenlivost a osobní údaje
1) Pojem obchodní tajemství je vymezen v § 17 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb. Pojem
know-how je vymezen v nařízení Komise EU č. 772/2004. Důvěrné informace jsou takové, které jsou
při uzavírání smlouvy jako důvěrné označeny včetně povinnosti mlčenlivosti stanovené ve smlouvě
nebo určitým osobám ve zvláštních předpisech. Pojem osobní údaj je vymezen v zákoně o osobních
údajích č. 101/2000 Sb.
2) Pokud výsledek projektu naplní pojmové znaky obchodního tajemství, know-how, důvěrné
informace nebo osobního údaje, je řešitel povinen označit skutečnosti (informace, data), které mají
povahu obchodního tajemství, know-how, důvěrné informace nebo osobního údaje a oznámit tuto
skutečnost prorektorovi pro vědu, aby ten projevil vůli UJAK o tom, že výsledek projektu je
obchodním tajemstvím (know-how, obsahuje důvěrné informace nebo osobní údaje) UJAK a že má
být v zájmu UJAK utajován. UJAK i řešitel a členové řešitelského týmu jsou pak povinni
odpovídajícím způsobem zajišťovat jeho utajení.
3) Ochrana výsledku projektu, označeného jako obchodní tajemství nebo know-how přináleží
výhradně UJAK. Pokud byla UJAK při jeho vytvoření v postavení účastníka/partnera projektu, přísluší
jí příslušný podíl podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení
části projektu.
4) Obchodní tajemství či know-how UJAK, důvěrné informace nesmí řešitel ani žádný člen
řešitelského týmu, ani žádný jiný pracovník nebo student UJAK zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit
třetí osobě. O užití výsledku projektu, jenž je obchodním tajemstvím, know-how, důvěrnou informací
či osobním údajem rozhoduje rektor UJAK, nejsou-li práva řešitele a členů řešitelského týmu
upravena jinak zvláštní smlouvou s UJAK.
5) Řešitel, členové řešitelského týmu a další osoby, které se účastní procesu tvorby, využití nebo
ochrany výsledků VaVaI na UJAK, které mají povahu duševního vlastnictví a mají být podle této
směrnice utajovány, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti
s utajovaným výsledkem VaVaI na UJAK dozví.
3. Odpovědnost a sankce
V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu 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 utrpěl UJAK, a UJAK 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
podporu, kterou mu k řešení projektu poskytla, popř. její část.
4. Účinnost
Tato směrnice rektora nabývá účinnosti dnem 15.11.2010.

