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1.

CÍL
Cílem této směrnice je stanovit postup při aplikaci zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona č. 341/2005
Sb. o veřejných výzkumných organizacích, oba zákony v aktuálním zněni tak, aby výsledky
výzkumu a nakládání s nimi bylo prováděno podle pravidel společností METCENAS, o.p.s.

2.

ROZSAH PLATNOSTI
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance i všechny pracovníky, kteří se na
výzkumném úkolu / projektu podíleli. Cílem je ochránit dosažené výsledky výzkumu pro
společnost případně pro smluvní účastníky výzkumu.

3.

POJMY A DEFINICE
VÝSLEDEK VaV:
V aplikovaném výzkumu to jsou nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů,
poznatky a dovednosti, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků
(autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti) nebo využívané příjemcem, odbornou
veřejností či jinými uživateli anebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele,
využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky (dále jen "výsledek").
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby
poskytovatele nebo správního úřadu, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku, a která je
zadána příjemci v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje postupem podle zákona
o veřejných zakázkách a realizována na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle
tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále jen "veřejná
zakázka"),
PROGRAM / PROJEKT VaV:
Soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů:
1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži
ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé projekty v
rámci programu,
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2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce realizované na
základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo
3. republikových operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích, (dále jen
"program"),
4. grantových projektů vyhlášených a financovaných z prostředků Evropské komise
případně jiných mezinárodních grantových programů.
4.

PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST

4.1. Zákonné a interní povinnosti
1. 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, pokud vzájemná smlouva explicitně nestanoví jinak.
2. 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.
3. Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou
zakázkou, patří příjemci.
4. Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že v případě:
a) 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 nebo konkrétní
grantová smlouva nestanoví jinak;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
5. Všichni pracovníci společnosti obecně a výzkumní pracovníci projektu jsou vázání
k mlčenlivosti o výsledcích projektové práce a dosažených výsledcích a výstupech, pokud
není rozhodnuto o zveřejnění výsledků.
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4.2. Postup procesu využití výstupů
4.2.1. Výsledek z veřejné zakázky (4.1 odst. 1 a 2)
Předkladatel projektu v dokumentu iniciace projektu uvede, zda se jedná o
výsledek/výstup veřejné zakázky a zda je povinností při předložení projektu/nabídky
předložit smlouvu o vzájemných vztazích a s plánem realizace výsledků. Překladatel
společně s koordinátorem projektů zajistí, že oba dokumenty jsou zpracovány a
předloženy podle pravidel programu VaVaI případně podle dalších smluvních pravidel
programu.
4.2.2. Výsledek nepocházející z veřejné zakázky (4.1 odst. 3 a 4)
Výsledky VaVaI budou zveřejněny na webových stránkách METCENAS, o.p.s.
http://www.metcenas.cz, pokud není stanoveno jinak.
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Povinností vedoucích zaměstnanců společnosti je dohled, monitoring ukládání výsledků
VaV jako společného vlastnictví řešitelů projektů nebo výhradního duševního vlastnictví
společnosti METCENAS o.p.s.
Porušení povinností vyplývajících z ustanovení této směrnice bude posuzováno za závažné
porušení pracovní kázně a zakládá důvod pro rozvázání pracovního poměru a náhradu
způsobené škody.

6.

SOUVISEJÍCÍ SMĚRNICE
R15006 Skartační a archivační řád
R15007 Zadávání veřejných zakázek

7.

ZANIKAJÍCÍ SMĚRNICE
Tato směrnice svojí platností ruší předchozí směrnici s názvem „Nakládání a výsledky
VaVaI“ vydanou dne 27/3/2013.
***

