Interní směrnice č. 29/60/2013

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JAKO VÝSLEDKU ČINNOSTI VE
VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V KNIHOVNĚ AV ČR, v. v. i.

Podle § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a
vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře VaVaI“), stanoví povinnost
příjemce upravit vnitřním předpisem způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a
inovacích (dále jen „VaVaI“).

Tento vnitřní předpis upravuje postupy Knihovny AV ČR, v. v. i. (dále jen „KNAV“) a autorů,
řešitelů nebo spoluřešitelů jednotlivých typů předmětů autorského práva nebo práv souvisejících
za předpokladu, že tyto předměty autorského práva vznikly při plnění úkolů plynoucích
z pracovního poměru, nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu autorů, řešitelů nebo
spoluřešitelů ke KNAV při VaVaI.

Cílem ochrany výsledku činnosti ve VaVaI vytvořeného v KNAV je zabránit prozrazení obchodního
tajemství, know-how, úniku či zneužití důvěrných informací, neoprávněnému využití výsledku
pro soukromý prospěch a jinému porušení zájmů KNAV ohledně nakládání s tímto výsledkem.
Ochrana spočívá především ve stanovení povinností v právních předpisech i v tomto vnitřním
předpise a ve smlouvách KNAV s řešiteli, členy řešitelských týmů i s účastníky a poskytovateli,
popř. se třetími osobami (např. s nabyvateli licence k využití výsledků), v prosazování jejich
dodržování, popř. i v uplatnění sankcí.

I.
Definice pojmů

1) Projektem VaVaI se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti
potřebné k dosažení stanovených cílů ve VaVaI. Cíle, úkoly, postupy a předpokládané
výstupy a podmínky projektu jsou vymezeny v dokumentaci projektu.

2) Poskytovatelem nebo vyhlašovatelem je organizační složka státu, územní nebo
samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, popř. orgán EU, mezinárodní
či zahraniční instituce, která rozhoduje o poskytnutí prostředků na projekt (dále jen
„podpora“) a která tuto podporu poskytuje. Poskytovatel též stanovuje cíle a podmínky pro
podávání žádosti o podporu projektu, vyhodnocování a principy řízení projektu.

3) Uchazeč je fyzická nebo právnická osoba (popř. i organizační složka státu či organizační
jednotka ministerstva), která podává návrh projektu a uchází se o poskytnutí podpory.

4) Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo poskytovatelem
rozhodnuto o přidělení podpory. Vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem upravuje
písemná smlouva o poskytnutí podpory vybraného projektu nebo rozhodnutí o poskytnutí
podpory. KNAV může být v pozici příjemce podpory.

5) Účastníkem projektu je fyzická nebo právnická osoba (popř. i organizační složka státu
či organizační jednotka ministerstva), která spolu s příjemcem řeší část projektu a její
účast na řešení projektu je vymezena v návrhu projektu. Vztahy mezi příjemcem
a účastníkem projektu upravuje písemná smlouva o účasti na řešení projektu (smlouva
o řešení části projektu), která musí být uzavřena v souladu se smlouvou o poskytnutí
podpory a musí na účastníka projektu přenášet odpovídající povinnosti a řešit majetkové
vypořádání výsledků projektu mezi všemi účastníky projektu, popř. jejich řešiteli a členy
řešitelských týmů. KNAV může být v pozici účastníka projektu.

6) Řešitelem je zaměstnanec KNAV – vedoucí řešitelského týmu jmenovitě uvedený
v projektu (projektové přihlášce). Odpovídá poskytovateli i příjemci (KNAV) za věcnou
i odbornou stránku řešení projektu a za řádné čerpání přidělených prostředků.

7) Členové řešitelského týmu jsou uvedeni v projektu (projektové přihlášce).

8) Předmět práv duševního vlastnictví je výsledek duševní činnosti, který je nový. Pro
účely tohoto vnitřního předpisu se jedná zejména o autorská díla a práva související
s právem autorským.

9) Výsledek činnosti ve VaVaI vytvořený v KNAV může mít povahu nehmotného statku,
jímž může být zejména autorské dílo (např. článek v časopisu, odborná kniha či kapitola v
odborné knize, sborník či článek v něm, výzkumná zpráva, počítačový program, struktura
databáze, audiovizuální dílo, uspořádání konference či výstavy aj.), nehmotný předmět
práv souvisejících s právem autorským (např. zvukový záznam, zvukově obrazový záznam,
obsah databáze), obchodní tajemství, know-how, důvěrná informace aj. Obecné vymezení
těchto pojmů (včetně díla zaměstnaneckého) i práv autorů, spoluautorů, uživatelů i dalších
osob obsahují zvláštní právní předpisy. Jejich vymezení a pravidla pro ochranu a nakládání
s nimi jako s výsledky VaVaI v KNAV stanoví tento vnitřní předpis a zvláštní smlouvy mezi
KNAV a řešiteli či členy řešitelských týmů, účastníky či poskytovateli.

10) Využití výsledku činnosti ve VaVaI vytvořeného v KNAV je zejména vytvoření díla,
zveřejnění (publikace) výsledku, předání či jiné neveřejné zpřístupnění výsledku třetí
osobě, převod práv k nehmotnému výsledku (u práv, která jsou převoditelná) a poskytnutí
licence k výkonu práva nehmotný výsledek užít.

II.
Úprava vlastnických a užívacích práv a práv k výsledkům činnosti ve VaVaI vytvořeným
v KNAV

1) Výsledek činnosti ve VaVaI z hlediska autorských práv a práv s nimi souvisejících
Za výsledek činnosti ve VaVaI se z hlediska autorských práv a práv s nimi souvisejících
považuje zejména závěrečná zpráva o řešení projektu, počítačový program nebo databáze,

pokud jsou vytvořeny jako výsledek řešení daného projektu nebo práva k nim v rámci
projektu byla nabyta licencí, vypracování odborných či popularizačních článků, napsání
knihy, části knihy, příspěvku ve sborníku, vystoupení na konferenci, v rozhlase nebo v
televizi nebo publikace jiným způsobem, jímž jsou zveřejňovány výsledky řešení projektu.

Majetková práva autorská a související k výsledkům činnosti ve VaVaI vykonává KNAV jako
příjemce, popř. účastník (osobnostní práva autora zůstávají nedotčena), a to od okamžiku,
kdy byl výsledek vytvořen. Řešitel nebo člen řešitelského týmu smí takový výsledek
využívat výhradně pro potřebu KNAV, popř. sám v případech volného užití a zákonných
licencí stanovených autorským zákonem a třetí osobě není oprávněn bez souhlasu KNAV
poskytnout právo k využívání ani je na třetí osoby převést (u práv, která jsou
převoditelná).

2) Účast v projektu
Je-li KNAV účastníkem projektu, patří jí příslušný podíl na majetkových právech k výsledku
projektu podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut jinak ve smlouvě
o řešení projektu.

3) Evidence výsledků
Sběrem, zpracováním a následnou archivací výsledků je pověřen odborný pracovník
oddělení správy knihovních systémů KNAV, který s výsledky nakládá v souladu se zákonem
o podpoře VaVaI. Výsledky jsou ukládány do celoakademické databáze ASEP, jež je
zdrojem informací pro RIV.

III.
Obchodní tajemství, know-how, důvěrné informace, mlčenlivost

1) Pojem obchodní tajemství je vymezen v § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pojem know-how je vymezen v nařízení Komise
EU č. 772/2004. Důvěrné informace jsou takové, které jsou při uzavírání smlouvy či jiném

právním úkonu jako důvěrné označeny včetně povinnosti mlčenlivosti stanovené
ve smlouvě nebo určitým osobám ve zvláštních předpisech.

2) Pokud výsledek činnosti ve VaVaI vytvořený v KNAV naplní pojmové znaky obchodního
tajemství, know-how nebo důvěrné informace, je řešitel či autor povinen označit
skutečnosti (informace, data), které mají povahu obchodního tajemství, know-how nebo
důvěrné informace, a oznámit tuto skutečnost řediteli KNAV nebo jím písemně pověřené
osobě, aby ten projevil vůli KNAV o tom, že výsledek projektu je obchodním tajemstvím
(know-how, obsahuje důvěrné informace) KNAV a že má být v zájmu KNAV utajován.
KNAV i řešitel a členové řešitelského týmu jsou pak povinni odpovídajícím způsobem
zajišťovat jeho utajení.

3) Ochrana výsledku činnosti ve VaVaI vytvořeného v KNAV, označeného jako obchodní
tajemství, know-how nebo důvěrné informace, náleží výhradně KNAV. Pokud byla KNAV
při jeho vytvoření v postavení účastníka nebo partnera projektu, přísluší jí příslušný podíl
podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení části
projektu.

4) Obchodní tajemství či know-how KNAV, nebo důvěrné informace nesmí řešitel ani člen
řešitelského týmu ani žádný jiný zaměstnanec KNAV zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit
třetí osobě. O využití výsledku, který je obchodním tajemství, know-how či důvěrnou
informací, rozhoduje ředitel KNAV, nejsou-li práva řešitele a členů řešitelského týmu
upravena jinak zvláštní smlouvou s KNAV.

5) Řešitel, členové řešitelského týmu a další osoby, které se účastní procesu tvorby, využití
nebo ochrany výsledků činnosti ve VaVaI v KNAV, které mají povahu duševního vlastnictví
a mají být podle tohoto předpisu utajovány, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se v souvislosti s utajovaným výsledkem činnosti ve VaVaI v KNAV
dozví.

IV.
Odpovědnost a sankce

V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu nebo při využívání
výsledků povinnosti stanovené právním předpisem, v tomto vnitřním předpisu, v dokumentaci
projektu nebo v uzavřené smlouvě či v jiném právním úkonu, nese plnou odpovědnost za škodu,
kterou by tím utrpěla KNAV a KNAV může vůči němu uplatnit postup v souladu s příslušnými
ustanoveními uvedených smluv (jiných právních úkonů) a zákoníku práce, popř. jiných právních
předpisů.

V.
Závěrečné ustanovení

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 14. 1. 2013 a nahrazuje všechny dříve vydané
předpisy související s ochranou práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve VaVaI
vytvořeného v KNAV.

Praha, 14. ledna 2013

Ing. Martin Lhoták
ředitel

