Směrnice generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 13/2014
ze dne 18. listopadu 2014

O NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE
ČI. 1. Právní úprava
- zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje á inovací, ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, věznění zákona
č. 116/2000 Sb.;
- zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve zněm zákona č. 116/2000 Sb.;
- zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb.,
o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.;
- zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.;
- zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv
k odrůdám).
ČI. 2. Definice pojmů
Poskytovatelem je organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (obec, kraj), který
rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje.
Uchazečem je organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající
se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí
podpory,
Příjemcem je uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.
Řešitelem je fyzická osoba, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu, zpravidla
zaměstnanec příjemce (autor dle autorského zákona).
Výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou:
a) v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru;
b) v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb,
poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících
ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou
veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho
činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky;
c) ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb;
d) v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe.
Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích se rozumí zakázka na služby v aplikovaném
výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není
poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku, která je zadána příjemci v rámci
programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle zákona o veřejných zakázkách
a realizována na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě
rozhodnutí o poskytnutí podpory je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační
jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem (dále jen „veřejná zakázka11).
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3. Práva k výsledkům a ieiich využití
3.1. 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, a to
formou výuky nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním
základě.
3.2. 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
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. Příjemce má nárok na úhradu
prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu.
3.3. Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou,
patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládám s výsledky svým
vnitřním předpisem.
3.4. Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle bodu 3.1. a 3.2., platí, že
a) v případě výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit
výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o jejich využití, všem zájemcům o jejich
využití,
b) u 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) u 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 se subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
d) při 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.
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
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.
ČI. 4. Zveřejňování výsledků a ochrana
Řešitel projektu je oprávněn zveřejnit výsledky za předpokladu předchozího souhlasu příjemce se
zveřejněním, ale i se souhlasem dalších účastníků projektu v souladu s podmínkami stanovenými ve
smlouvě o poskytnutí projektu. Je-li řešitelů více, je třeba souhlasu všech řešitelů, popřípadě všech
jejich zaměstnavatelů, jsou-li výsledky vytvářeny jako zaměstnanecká díla. Souhlas za MZM
uděluje generální ředitel MZM na základě písemné žádosti.
S ohledem na možné zneužití zveřejněných výsledků, zejména těch, které jsou způsobilé
ke komerčnímu nebo průmyslovému využití, je třeba rovněž zvážit způsob ochrany výsledků před
jejich zneužitím (ochranná známka, průmyslový vzor apod.)
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4.1. Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příiemcem
Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový projekt písemnou
smlouvu o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu, jejíž součástí je mimo jiné úprava
užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených zákonem.
4.2. Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků projektu
Příjemce podpory na řešení projektu aplikovaného výzkumu 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.
Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména:
a) název a identifikační údaje projektu;
b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu;
c) úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům;
d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od
ukončení řešení projektu;
e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů;
f) sankce za porušení smlouvy;
g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.
Cl. 5. Autorsko-právní ochrana
Pro užití výsledků činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích platí ustanovení zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce vykonává vůči řešiteli majetková autorská práva k výsledku
jako zaměstnaneckému dílu.
ČI. 6 Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu generálním ředitelem muzea.
2. Dnem nabytí účinnosti se směrnice stává závaznou pro všechny zaměstnance muzea.
3. Zrušuje se směrnice ředitele č. 04/2011.

V Brně dne 18. listopadu 2014
Zpracoval: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.

/
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

3

