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I.

Postavení Revmatologického ústavu

1. Podle zřizovací listiny je Revmatologický ústav zřízen, mimo jiné, jako oborové
výzkumné centrum se specializovanou činností zaměřené na choroby pohybové
soustavy se zaměřením na incipientní stadia nemoci, orgánové změny při chronických
onemocněních kloubů a páteře, artritický syndrom u ostatních orgánových nebo
systémových onemocnění nebo nediferencované diagnózy.
2. Revmatologický ústav provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šíří
jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v
souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. v pl. znění.

II.

Základní zásady činnosti

1. Revmatologický ústav v oblasti výzkumné činnosti:
a) zúčastňuje se veřejných soutěží o účelovou podporu na řešení projektů vědy, výzkumu
a inovací,
b) žádá o institucionální podporu zřizovatele na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace,
c) předává údaje o výsledcích vědy, výzkumu a inovací do informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím příslušného poskytovatele.

2. Revmatologický ústav (dále jen „RÚ“) vede oddělenou evidenci výdajů a příjmů v
účetnictví na činnosti vědy, výzkumu a inovací. Případný zisk z vědeckovýzkumné
činnosti reinvestuje do dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace v
souladu se Strategií rozvoje RÚ. Zamezuje použití veřejných prostředků na VaV na
jinou než vědeckovýzkumnou činnost. Majetek pořízený k využití pro účely
vědeckovýzkumné činnosti lze k dalším aktivitám použít pouze doplňkově a jen za
předpokladu, že neohrožují výkon vědeckovýzkumné činnosti a bezprostředně s
vědeckovýzkumnou činností souvisí. Majetek pořízený z dotace ze státního rozpočtu
na VaV nelze použít na ziskovou činnost.

III.

Práva k výsledkům a jejich využití

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 výukou nebo veřejným šířením výsledků
výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě.
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2. Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské (zákon č. 121/2000 Sb., §58), vynálezecké nebo obdobné tvůrčí
činnosti (zákon č. 527/1900, §9), potom RÚ, pokud poskytovatel nestanoví jinak, je
povinen uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejích právní ochranu a po jejím udělení
zajistit 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.
3. Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která nejsou veřejnou
zakázkou, patří příjemci, tj. RÚ. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob
nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem:
a) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než
100 % výše nákladů projektu je RÚ povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o
využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z
neveřejných zdrojů podílely,
b) výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo
méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využiti výsledků dohoda o
způsobu a termínech využiti výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z
neveřejných zdrojů podílely,
c) nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků
způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je RÚ povinen
poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní
cenu všem zájemcům.

4. Příjemce podpory na řešení projektu aplikovaného výzkumu, tj. RÚ, uzavře s
uživatelem výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli
nejpozději před ukončením řešení projektu. Při uzavírání smlouvy o využití výsledků se
vychází z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům uvedené ve smlouvě o
poskytnutí podpory.
Nedílnou součástí uzavřené smlouvy musí být:
>

smluvní strany,

>

základní údaje o projektu včetně identifikačního kódu projektu,

>

výsledky projektu,

>

úprava vlastnických a uživatelských práv k výsledkům projektu,

>

závěrečná obecná ustanovení včetně doby, na kterou je smlouva
uzavírána,

>

souhlas se zveřejněním smlouvy na stránkách RÚ
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>

datum a podpisy statutárních zástupců.

5. Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že:
a) 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,
b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací, pak
>

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

>

jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva,
náleží všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich
účasti na řešení projektu, nebo

>

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.

IV.

Řízení vědeckovýzkumné činnosti

1. Vědeckovýzkumnou činnost v Revmatologickém ústavu (RÚ) organizuje a řídí vedoucí
Vědeckovýzkumného centra (VVC).
2. Za organizaci řešení výzkumného projektu včetně souvisejícího zúčtování odpovídá
řešitel. Řešitel odpovídá za zpracování a předložení průběžných zpráv a závěrečné
zprávy v termínu a podle pravidel stanovených poskytovatelem, a to včetně části za
případného spolupříjemce. Ekonomickou část zpráv připraví z účetních dokladů v
součinností s ekonomickým oddělením RÚ.
3. Úplné průběžné (závěrečné) zprávy z průběhu řešení včetně příloh a publikačních výstupů
a důležité odborné podklady se zakládají do dokumentace projektu. Zajišťuje SAVIV.
4. Po vyhodnocení závěrečné zprávy poskytovatelem jsou předány stanovené údaje do
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Zajišťuje SAVIV.

Dokument zobrazený na intranetu RÚ je aktuálně platnou verzí vnitřního předpisu, po vytištění slouží pouze pro informativní účely.

5

V.

Závěrečná ustanovení

1. Za dodržování a postup dle této směrnice odpovídají všichni vedoucí jednotlivých
oddělení.
2. Zde neuvedené a ostatní případy se řeší přímo podle jednotlivých zákonů platných pro
VaV v ČR.
3. Tato směrnice nabývá účinností dnem vydání a ruší dříve vydané směrnice v této oblasti.
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