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D 102 Směrnice o způsobu nakládání s výsledky vědecké a
výzkumné činnosti v Geologickém ústavu AV ČR v. v. i.
Účelem této směrnice je vymezení způsobu nakládání s výsledky získanými
výzkumnou činností v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále ústav), podle zákona
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění.
Článek 1
Duševní vlastnictví
(1) Duševní vlastnictví může mít nejčastěji formu:
(a) průmyslového vlastnictví (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru,
aj.),
(b) zlepšovacího návrhu (dále ZN),
(c) autorského díla,
(d) duševního vlastnictví jiného charakteru (nechráněné nehmotné statky
jako know-how, obchodní tajemství, důvěrné informace aj.).
(2) Původce, zlepšovatel nebo autor je fyzická osoba v pracovním poměru nebo
jiném obdobném pracovněprávním vztahu k ústavu, která se vlastní tvůrčí činností
podílela na vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, ZN nebo autorském díle,
nebo fyzická osoba, která není v pracovním poměru ani v jiném obdobném
pracovněprávním vztahu, ale spolupracuje na řešení se zaměstnanci ústavu.
(3) Spolupůvodce nebo spoluautor je fyzická osoba, která se na vzniku předmětu
duševního vlastnictví podílela s ostatními spolupůvodci či spoluautory společnou
tvůrčí činností.
(4) Licenční smlouvou se rozumí dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel
opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z
průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování sjednané úplaty
nebo jiné majetkové hodnoty.
(5) Právo k předmětu průmyslového vlastnictví, který vytvořil původce nebo
spolupůvodce v rámci činnosti (úkolu) resp. ke splnění povinnosti vyplývající z jeho
pracovněprávního vztahu k ústavu, přechází na ústav v rozsahu podílu původce
(spolupůvodce) na vytvořeném řešení. Právo na původcovství zůstává nedotčeno.
(6) Autorská díla, vytvořená ke splnění povinností autorů nebo spoluautorů
vyplývajících z pracovně-právního vztahu k ústavu, jsou zaměstnaneckými díly.
1

Právo autora nebo spoluautora na autorství není dotčeno. Majetková práva k dílu
přecházejí na ústav, včetně rozhodnutí o zveřejnění nebo nezveřejnění a o způsobu
případného užití nebo licencování díla.

Článek 2
Nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti
(1) Průmyslové vlastnictví:
(a)
původce (spolupůvodce), který v rámci plnění úkolů vyplývajících z jeho
pracovněprávního vztahu k ústavu vytvoří některý z předmětů průmyslového
vlastnictví, je povinen tuto skutečnost nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od
vytvoření písemně oznámit řediteli ústavu. Oznámení musí obsahovat druh
předmětu průmyslového vlastnictví, jeho popis, uvedení všech původců a
spolupůvodců (včetně těch, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k ústavu,
ale podíleli se na vytvoření řešení), krátký technickoekonomický rozbor
možností využití vytvořeného předmětu průmyslového vlastnictví v komerční
sféře nebo v oblasti vědy a výzkumu, výsledek předběžného šetření světové
novosti (u vynálezu, užitného vzoru a průmyslového vzoru), předpokládané
datum publikace výsledku zahrnujícího předmět průmyslového vlastnictví a
návrh zdrojů pro krytí nákladů spojených s právní ochranou. K oznámení je
možné užít formulář uvedený v příloze č. 1 této směrnice. Původce nebo
spolupůvodce je povinen zajistit, aby řešení, které má být potenciálně
chráněno průmyslovým vlastnictvím, nebylo zveřejněno dříve, než bude
podána příslušná přihláška k ochraně průmyslových práv.
(b)
Ústav rozhodne ohledně práva na průmyslové vlastnictví výběrem
varianty:
(ba) ústav uplatní vůči původci (spolupůvodci) právo na průmyslové
vlastnictví v plném rozsahu a rozhodne o realizaci, způsobu a termínu
průmyslově-právní ochrany dle vlastního uvážení. Původce resp.
spolupůvodce není spoluvlastníkem předmětu průmyslového vlastnictví.
(bb) Ústav uplatní vůči původci (spolupůvodci) právo na průmyslové
vlastnictví, avšak vzhledem k možnostem a okolnostem komerčního
nebo vědeckého využití se dohodne s původcem (spolupůvodcem)
nebo zaměstnavatelem původce (spolupůvodce) na tom, že předmět
průmyslového vlastnictví bude ve spoluvlastnictví. V takovém případě je
nutno uzavřít Dohodu o spoluvlastnickém podílu k průmyslovému
vlastnictví, o podílu na nákladech a výnosech z průmyslového
vlastnictví a o realizaci, způsobu a termínu průmyslově-právní ochrany.
Vzor Dohody je uveden v příloze č. 2 směrnice.
(bc) Ústav neuplatní vůči původci (spolupůvodci) právo na
průmyslové vlastnictví. Právo na průmyslové vlastnictví přechází tímto
rozhodnutím zpět na původce, který může následně s předmětem
průmyslového vlastnictví volně nakládat, včetně jeho zveřejnění.
Neuplatní-li ústav právo na průmyslové vlastnictví vůči původci
(spolupůvodci) ve lhůtě 3 měsíců, přechází právo na průmyslové
vlastnictví zpět na původce nebo spolupůvodce automaticky.
(bd) Přínosy z realizace vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a
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know-how, po odečtení nákladů a jejich úhradě ústavu, budou
rozdělovány takto: původci řešení 50 %, ústavu 50 %

(2) Zlepšovací návrh:
(a) zlepšovatel je povinen nabídnout zlepšovací návrh ústavu, týká-li se
zlepšovací návrh jeho oboru práce nebo činnosti. Právo na využití
zlepšovacího návrhu přechází bez omezení zpět na zlepšovatele, neuzavře-li
s ním ústav ve lhůtě dvou měsíců smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího
návrhu a odměně za něj. V případě uzavření smlouvy o přijetí nabídky
zlepšovacího návrhu a odměně za něj přísluší zaměstnanci pevná odměna ve
výši 3.000,00 (tři tisíce) Kč. V případě více spolupůvodců je odměna rozdělena
podle procentního podílu.

(3) Autorské dílo:
(a) za ochranu duševního vlastnictví ve vztahu k zaměstnaneckým autorským
dílům zaměstnanců ústavu zodpovídá zaměstnanec, který je autorem díla,
nebo vedoucí autorského týmu.
(b) Obsahuje-li autorské dílo řešení, které může být chráněno ve formě
průmyslově-právní ochrany či jiným způsobem a které může být komerčně
využitelné, je nutno učinit kroky vedoucí k zajištění průmyslově-právní
ochrany.
(c) Výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu, tedy právo dílo užít,
upravuje směrnice D 112.
(d) Je-li autorské dílo výsledkem veřejné zakázky, pokud není smluvně
stanoveno jinak, je majetkem zadavatele, který musí dát písemný souhlas se
způsobem jeho zveřejnění a jiného využití (podle zákona č. 130/2002 Sb. o
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v platném znění).
(e) Autorovi (spoluautorovi) nepřísluší za vytvoření zaměstnaneckého
autorského díla v pracovněprávním vztahu k ústavu ani za jeho další užití
žádné další vyrovnání nebo nároková odměna, kromě mzdy sjednané v
pracovní smlouvě, která byla sjednána již s přihlédnutím k tomu, že vytvoření
autorských děl se v pracovněprávním vztahu u autora nebo spoluautora
předpokládá a odměny za licenční smlouvu podle směrnice D 112. Právo na
přiměřenou dodatečnou odměnu nad rámec mzdy (podle zákona č. 121/2000
Sb. o právu autorském v platném znění) není dotčeno.

(4) Duševní vlastnictví jiného charakteru:
(a) všechny dotčené osoby v pracovněprávním vztahu k ústavu jsou povinny
zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se předmětů duševního
vlastnictví a respektovat obchodní tajemství o skutečnostech týkajících se
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výzkumu, vývoje a činnosti ústavu, které mají skutečnou či potenciální
materiální či nemateriální hodnotu.
(b) Veškeré informace týkající se obsahu, komerční nebo vědecké
využitelnosti a nakládání s předměty duševního vlastnictví podle této
Směrnice, které jsou výsledkem činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, jsou
důvěrné a třetím osobám mohou být sdělovány pouze tehdy, je-li jejich
ochrana smluvně zajištěna dohodou o mlčenlivosti. Výjimku z tohoto
ustanovení tvoří výstupy a výsledky z projektů, u nichž je neomezené
zpřístupnění veřejnosti obsaženo jako podmínka zadavatele v podmínkách
podpory.

Článek 3
Spolupráce s jinými subjekty, externí finanční podpora
(1) Výsledky vytvořené za finančního přispění veřejných prostředků:
(a) jedná-li se o veřejnou zakázku, výsledky náleží poskytovateli a nakládání
s výsledky je možné pouze s písemným souhlasem poskytovatele výukou
nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním
základě. Pokud lze pro výsledek uplatnit zákonnou ochranu (Příloha č. 4),
poskytne ústav poskytovateli k tomuto výsledku neomezený bezplatný přístup
a nediskriminační přístup třetím stranám za tržních podmínek.
(b) V ostatních případech je vlastníkem výsledků příjemce (pokud specifická
pravidla dotace neurčí jinak).
(c) Práva autorů a původců výsledků a majitelů autorských práv jsou upravena
zvláštními právními předpisy.
(d) Výsledky plně financované z veřejných prostředků lze obecně šířit,
například formou publikací, výuky, přenosu znalostí na nevýlučném
a nediskriminačním základě.
(2) Výsledky vytvořené za finančního přispění neveřejných prostředků. Je-li výsledek
získán i jen s částečnou finanční podporou z neveřejných zdrojů, postupuje se podle
smlouvy uzavřené před zahájením příslušného výzkumu, ta musí specifikovat
majetková práva všech smluvních stran k výsledkům, včetně práv autorských.

Článek 4
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Vztahy přímo neupravené touto Směrnicí se řídí příslušnými zákonnými předpisy,
zejména zákony citovanými v textu této Směrnice
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Směrnice D 102
Příloha č. 1

Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. (dále ústav)

A. OZNÁMENÍ
Oznamuji, že jsem vytvořil nové řešení charakteru vynálezu/užitného vzoru/průmyslového
vzoru (nehodící se škrtněte či vymažte)
Název řešení – česky:
Název řešení – anglicky:
Stručný popis řešení (podstata,
novost):
Vyobrazení řešení může být přiloženo na zvláštním listě (fotografie, kresby, ap.).
Charakteristika řešení:
Technicko-ekonomický rozbor (komerční potenciál, který podle Vás řešení má):
Výsledek předběžné rešerše původce (jak široce opublikované a známé je toto řešení):
Předpokládané datum publikace:
Představa o realizaci (kdy a kde):
Původci řešení:
Jméno, příjmení, tituly:

Telefon:

Adresa bydliště:
Národnost:
Zaměstnavatel:
Podíl:

Email:

Jméno, příjmení, tituly:
Adresa bydliště:
Národnost:
Zaměstnavatel:
Podíl:

Telefon:
Email:

Jméno, příjmení, tituly:
Adresa bydliště:
Národnost:

Telefon:
Email:
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Zaměstnavatel:
Podíl:

Jméno, příjmení, tituly:
Adresa bydliště:
Národnost:
Zaměstnavatel:
Podíl

Telefon:
Email:

Spolu s ústavem bude majitel patentu/užitného vzoru/průmyslového vzoru (nehodící
se škrtněte či vymažte):
Jméno/název:
Podíl (v %):
Mám zájem o:
udělení patentu v ČR
mezinárodní přihlášku vynálezu (PCT)
udělení evropského patentu
udělení jiného patentu
zápis užitného vzoru v ČR
zápis průmyslového vzoru v ČR
zápis komunitárního vzoru (EU)
jiné (uveďte)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Správní a udržovací poplatky (zaškrtněte)
• náklady na ochranu navrhuji hradit z prostředků ústavu
• náklady na ochranu navrhuji hradit z jiných prostředků, a to:
Datum:
Podpis původce/původců:

B. DOPORUČENÍ:
Vyjádření vedoucího oddělení

Datum:
Jméno, podpis:

C. ROZHODNUTÍ:
Vyjádření ředitele ústavu:

Ústav uplatňuje právo na patent/užitný vzor/průmyslový vzor (nehodící se škrtněte či
vymažte):
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Datum:
Jméno, podpis ředitele ústavu:

D. PRŮBĚH ŘÍZENÍ (EVIDENCE ÚSTAVU)
Patentová přihláška podána v ČR
dne:
Patent v ČR udělen
dne:
Mezinárodní přihláška podle PCT podána
dne:
Žádost o mezinárodní průzkum podána ANO NE
dne:
Patentová přihláška do země ………………….. podána dne:
Patent v zemi …………………..
udělen dne:
Patentová přihláška do země ………………….. podána dne:
Patent v zemi …………………..
udělen dne:

číslo:
číslo:
číslo:
číslo:

Přihláška průmyslového vzoru podána v ČR
dne:
Průmyslový vzor zapsán v ČR:
dne:
Přihláška komunitárního průmyslového vzoru podána dne:
Komunitární průmyslový vzor zapsán
dne:
Přihláška průmyslového vzoru do země……….. podána dne:
Průmyslový vzor v zemi………….
zapsán dne:

číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:

Přihláška užitného vzoru podána v ČR
Užitný vzor zapsán v ČR:
Přihláška užitného vzoru do země ………...….. podána
Užitný vzor v zemi ………………..
zapsán
Přihláška užitného vzoru do země ………...….. podána
Užitný vzor v zemi ………………..
zapsán

číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
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dne:
dne:
dne:
dne:
dne:
dne:

číslo:
číslo:
číslo:

Směrnice D 102
Příloha č. 2

Dohoda o podílu původců a spoluvlastníků
na patentu/užitném vzoru/průmyslovém vzoru
(nehodící se škrtněte či vymažte)
GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:
1. Jméno, příjmení:
procentuální podíl původce na řešení:
Datum a místo narození:
Zaměstnání:
Zaměstnavatel:
Trvalé bydliště:
2.

Jméno, příjmení:
procentuální podíl původce na řešení:
Datum a místo
narození: Zaměstnání:
Zaměstnavatel:
Trvalé bydliště:

3. Jméno, příjmení:
procentuální podíl původce na řešení:
Datum a místo narození:
Zaměstnání:
Zaměstnavatel:
Trvalé bydliště:
(dále „původci" nebo „účastníci dohody")

Původci spolupracovali na vytvoření řešení, které bude chráněno přihláškou
vynálezu I užitného vzoru (nehodící se škrtněte či vymažte) s názvem:
I.
Toto řešení bylo vytvořeno ke splnění úkolů z pracovního nebo tomu obdobného
poměru k zaměstnavateli, kterým je:
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 269
165 00 Praha 6 – Lysolaje
IČ: 67985831
(dále „zaměstnavatel" nebo účastník „dohody")
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II.
Zaměstnavatel uplatnil vůči původcům právo na patent/užitný vzor/průmyslový
vzor (nehodící se škrtněte či vymažte). Zaměstnavatel a původci se dohodli na
spoluvlastnictví práv k patentu/užitnému vzoru/průmyslovému vzoru (nehodící se
škrtněte či vymažte) v poměru vlastnického podílu …. % zaměstnavatel, ….
% společně původci.
Pozn.: Původci mohou mít spoluvlastnické podíly v držení i jednotlivě.

III.
Předmětem této Dohody je stanovení spoluvlastnických podílů k
patentu/užitnému vzoru/průmyslovému vzoru (nehodící se škrtněte či vymažte)
popsanému v článku I. této Dohody. Původci a zaměstnavatel se dohodli, že
jejich spoluvlastnické podíly odpovídají podílům, kterými se jako původci podíleli
na vytvoření obou řešení, tzn. podílům jejich tvůrčí činnosti, a materiálnímu
podílu zaměstnavatele a vytvoření řešení. Podíly původců a podíly
spoluvlastnické jsou následující:
Účastník

Podíl původce

Podíl spoluvlastnický

Původce I

40 %

20 %

Původce 2

20 %

10 %

Původce 3

20 %

10 %

Původce 4

20 %

10 %

Původci

100 %

50 %

Zaměstnavatel

0%

50 %

Pozn.: Údaje v tabulce jsou vzorovým příkladem procentního rozdělení spoluvlastnictví, kde 50
% vlastnictví drží společně původci, 50 % zaměstnavatel. Rozdělení může být samozřejmě zcela
jiné, dle konkrétní situace.

Účastníci se dohodli na rozdělení příjmů souvisejících s patentem a užitným
vzorem v poměru odpovídajícím jejich spoluvlastnickému podílu, s přihlédnutím
k podílu zaměstnavatele. Pokud se týká krytí nákladů na udělení patentu a zápis
užitného vzoru v ČR, tyto budou hrazeny z ....................................................
........................................................ .
Případné další náklady související např. s ochranou v zahraničí budou předmětem
dodatečné dohody účastníků a zaměstnavatele.
IV.
1. Ostatní práva a povinnosti účastníků v této Dohodě neuvedená se řídí zejména
zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění
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pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda se řídí právním řádem ČR.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje v ....vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu.
Každý
z
původců
obdrží
po
jednom
vyhotovení,
zaměstnavatel/zaměstnavatelé obdrží rovněž po jednom vyhotovení.
4. Případné změny Dohody jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných
dodatků, podepsaných účastníky.
5. Účastníci budou řešit případné názorové rozdíly týkající se plnění této Dohody
smírně. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny místně a věcně
příslušným soudem ve vztahu k sídlu zaměstnavatele.
6. Účastníci prohlašují, že Dohodu neuzavírají v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, a že s obsahem Dohody souhlasí, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V Praze dne:

původce, účastník

zaměstnavatel, účastník

původce, účastník

původce, účastník

původce, účastník
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Směrnice D 102
Příloha č. 3

Oznámení o vytvoření autorského díla podléhajícího
průmyslově-právní ochraně
GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. (dále ústav)

A. OZNÁMENÍ
Název díla:
Abstrakt, možné oblasti komerčního využití:
Obsah díla: (v příloze)
Datum předpokládaného předání k publikaci:
Oznámení předal dne:
autor
Oznámení přijal dne:
nadřízený autora
Rozhodnutí o nakládání s autorským dílem

Autorské dílo bude:
•
•

předáno k publikaci bez předchozí průmyslově-právní ochrany či jiné
ochrany pro komerční využití
před publikací bude rozhodnuto o případné průmyslově-právní ochraně či jiné
ochraně pro komerční využití

Předpokládaný způsob ochrany:
• patent
• užitný vzor
• průmyslový vzor
• ochranná známka
• obchodní tajemství
• utajovaná informace
• jiný ...................................
Dne:

Dne:

nadřízený autora

sekretariát/knihovna ústavu
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Směrnice D 102
Příloha č. 4

Přehled předpisů:
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, § 3, odst. 1
Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech
Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č.
527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, § 72
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vzory formulářů k průmyslovému vlastnictví:
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty.html
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