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I.

Úvod
V souladu s účelem svého zřízení a s hlavním předmětem své činnosti dle Zřizovací
listiny ze dne 5. 3. 2003 Ministerstvem kultury ČR, čj. 3 724/2003, v posledním
aktualizovaném znění ze dne 20. 12. 2012, provádí Husitské muzeum v Táboře
vědecký výzkum, který je zaměřen zejména na poznání husitství a jeho odkazu v
novodobých dějinách včetně zahraničních ohlasů, na výzkum historie města
Tábora, na archeologický výzkum, na výzkum v oboru dějiny umění, etnologický
výzkum národopisné oblasti Blat a Kozácka a na přírodovědný výzkum v oborech
botanika a zoologie.

II.

Pojmy
Právo duševního vlastnictví je souhrn právních norem upravující společenské
vztahy, které vznikají při duševní tvůrčí činnosti fyzických osob.
Užitný vzor je způsob ochrany řešení, které je nové, přesahuje rámec odborné
dovednosti a je dále využitelné.
Know-how je pojem označující souhrn organizačních, ekonomických, vědeckých,
výzkumných a dalších znalostí a zkušeností, které jsou způsobilé hospodářského
uplatnění.
Autorská práva je právní pojem, který popisuje práva udělená autoru díla. Jedná se
o právo duševního vlastnictví. Autorské právo umožňuje autorovi mít ze svého díla
příjem a kontrolovat, jak bude s jeho dílem nakládáno.

1.
2.
3.

4.

III.

Základní zásady rozhodovacího a schvalovacího procesu v oblasti autorského
práva a zveřejňování výsledku výzkumu a vývoje v Husitském muzeu
1. V Husitském muzeu se jedná zejména o činnosti publikační, expoziční, poradenské
a přednáškové.
2. Způsob využití výsledků výzkumu a vývoje dosažených s podporou z veřejných
prostředků je upraven v § 16 zákona č. 130/2002 Sb.
3. Je-li výsledkem výzkumu a vývoje financovaného z dotovaných veřejných
prostředků vynález, vztahuje se na něj ustanovení o zaměstnaneckých vynálezech.
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4. Všechna díla, která vznikla z prostředků Husitského muzea, respektive díla, na
nichž autor pracoval v rámci svého pracovního úvazku, jsou považována za díla
zaměstnanecká (§ 58 autorského zákona)
5. Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena (odst. 4
§ 58 autorského zákona).
6. Majetková práva k zaměstnaneckému dílu spravuje Husitské muzeum.
7. Drobná díla, např. časopisecky publikované studie, příspěvky v kolektivních
monografiích a sbornících, nebudou zahrnuta do majetkových práv HM (odst. 3 §
58 autorského zákona). Každý zaměstnanec HM je však povinen o publikační
činnosti informovat ředitele HM prostřednictvím hlášení zástupci ředitele pro
vědeckou činnost.
8. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla včetně práva rozhodnout,
jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění. Má rovněž právo
udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla.
9. O výsledcích vědeckého výzkumu vytvořených v rámci odborné činnosti
pracovníků HM vede HM evidenci výsledků vědeckého výzkumu. Za vedení této
evidence zodpovídá zástupce ředitele HM pro vědeckou činnost.
10. Autoři resp. odborní pracovníci HM, kteří zpracovávají výzkumné úkoly a vytvářejí
výsledky vědeckého výzkumu, jsou povinni oznámit vznik výsledku vědeckého
výzkumu zástupci ředitele HM pro vědeckou činnost za účelem jejich evidence.
Spolu s tím oznámí rovněž plánované nebo realizované publikace těchto výsledků
a další náležitosti (způsob užití výsledku, uložení dokumentace, okolnosti vzniku
výsledku, údaje o autorství a spoluautorství aj.).
IV.
1.

2.

3.

4.
a)

b)

Práva k výsledkům a jejich využití
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 výukou nebo veřejným šířením
výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě.
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 poskytnout poskytovateli
neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a nediskriminační přístup třetím
stranám za tržních podmínek. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky
k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
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.
Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že:
je-li příjemcem výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura a má-li výlučná
práva k výsledku plně financovaného z veřejných prostředků, je využití výsledků
možné pouze výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném
a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí,
je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací,
pak
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1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně
šířeny a práva k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace plně
náleží těmto subjektům, nebo
2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží
všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu, jejich účasti na řešení
projektu, nebo
3. výzkumná organizace obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající
tržním cenám za práva k výsledkům projektu, jež vznikla v důsledku její činnosti a
jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim získal tento podnik
přístupová práva.
V.

Hospodaření s nehmotným majetkem
1. Hospodaření s vlastním nehmotným majetkem se týká v HM nehmotných výsledků
výzkumu a vývoje, software a ocenitelných práv. Výše ocenění je pro jednotlivé
položky nehmotného majetku následující:
a) nehmotné výsledky výzkumu a ocenitelná práva k výsledkům duševní tvůrčí
činnosti, které byly buď vytvořeny vlastní činností, nebo byly nabyty od
jiných osob, přičemž ocenění jedné položky je vyšší než 60.000 Kč.
b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) je nehmotný majetek,
zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, jeho doba použitelnosti je
delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než 20.000 Kč a nižší
než 60.000 Kč.
c) pořízení nehmotného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena bude
vyšší než 300 Kč a nižší než 20.000 Kč, bude zúčtováno do spotřeby a
sledováno v operativní evidenci.
2. Za hospodaření s nehmotným majetkem odpovídá Ekonomické oddělení HM (EO).
3. Za zajištění ohlášení vzniku nehmotného majetku charakteru výsledků výzkumu a
vývoje v HM vůči EO pro účely evidence majetku organizace je odpovědný
zástupce ředitele pro vědeckou činnost.

VI.

Kontrola
1. Kontrola je realizována na základě aplikace vnitřní řídící kontroly podle zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, a to jak ve vztahu k rozhodování o vzniku
nároků přijetím prostředků veřejné podpory, tak ve vztahu k rozhodování o
vynaložení finančních prostředků z rozpočtu Husitského muzea.
2. Revizi a kontrolu dodržování této směrnice vykonává interní auditor HM. V rámci
své působnosti kontroluje dodržování postupu jednotlivými pracovišti a
pracovníky HM zástupce ředitele pro vědeckou činnost.

VII.

Závěrečná ustanovení
1. Právo na původcovství ani zákonná osobní práva autorská nejsou ustanoveními
této směrnice nikterak dotčena.
2. Porušení povinnosti zaměstnance stanovené touto směrnicí je porušením pracovní
kázně.
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3. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících práva k výsledkům
výzkumu nebo vývoje zaměstnavatele financovaného z veřejných prostředků a o
jejich využití nejsou ustanoveními této směrnice dotčena.
4. Směrnice je vydávána na dobu neurčitou.
5. Toto aktualizované znění směrnice č. 19 se vydává s účinností ke dni 10. 11. 2014 a
zrušuje se tímto platnost dosavadní Směrnice č. 3/2011 ze dne 18. 2. 2011 v plném
rozsahu.

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel Husitského muzea
v Táboře
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