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§ 1 Účel vnitřního předpisu
1. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. – zákon o podpoře výzkumu a vývoje
ve znění zák. 211/2009 Sb. a stanoviskem Rady pro výzkum, vývoj a inovace
byla zpracována směrnice řešící způsob využití výsledků výzkumu
prováděného v Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. na základě podpory z
veřejných prostředků, zejména pak s ustanovením § 16 tohoto zákona – práva
k výsledkům a jejich využitím. Směrnice upravuje ochranu a realizaci práv
duševního vlastnictví v rámci vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec/dobrovolník
(dále jen zaměstnanec).
2. Tato směrnice upravuje vlastnická a užívací práva k výsledkům
základního výzkumu a aplikovaného výzkumu a stanovuje pravidla a
podmínka využití těchto výsledků, jejich přiměřenou a účinnou ochranu.
§ 2 Vymezení pojmů
1. Poskytovatelem podpory je organizační složka státu, další veřejné zdroje a
soukromé nadace, které rozhodují o poskytnutí podpory a které tuto podporu
poskytují (např. MK ČR, GAČR).
2. Příjemcem podpory je uchazeč – Institut Bohuslava Martinů, o.p.s. (dále jen
Institut), v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem
rozhodnuto a které zaměstnává řešitele, nositele autorských práv.
3. Podporu, lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
a příslušnými poskytovateli, a to jako účelovou nebo institucionální podporu.
4. Projektem výzkumu a vývoje je soubor věcných, časových a finančních
podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích
formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích,
nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky (dále jen „projekt“).
5. Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce
prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních
principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně
zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.
6. Aplikovaným výzkumem je teoretická a experimentální práce zaměřená na
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
7. Dílem ve smyslu autorského zákona, které požívá ochrany dle tohoto zákona,
je dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě (včetně podoby elektronické) trvale nebo dočasně bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam. Autorem díla může být jen fyzická osoba.
8. Zaměstnanecké dílo je takové dílo, které autor vytvořil ke splnění svých
povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Institutu. Není přitom
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důležité, zda druh práce sjednaný v pracovní smlouvě zní výslovně na tvůrčí
práci literární, uměleckou nebo vědeckou. Z časového hlediska je též
bezvýznamné, zda k vytvoření díla došlo během trvání pracovně-právního
vztahu, před ním či po něm, neboť stěžejním zůstává, zda dílo bylo vytvořeno
ke splnění povinnosti vyplývající z tohoto pracovněprávního vztahu. Osobnostní
práva zaměstnance ve vztahu k vytvořenému zaměstnaneckému dílu nejsou
dotčena.
§ 3 Práva k výsledkům a jejich využití
1. Zaměstnanec, který vytvořil dílo z dosažených výsledků (např. odborný článek,
kniha, přednáška), je autorem tohoto díla.
2. Vytvořil-li zaměstnanec dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z
pracovně-právního či obdobného vztahu k zaměstnavateli, je publikace
zaměstnaneckým dílem podle § 58 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském
(autorský zákon).
3. Majetková práva k zaměstnaneckému dílu, tedy právo dílo užít, vykonává
Institut. Výkonem majetkových práv není narušena možnost dohody s
nakladatelem o honorářích pro jednotlivé autory podílející se na kolektivním
díle.
4. Dílo může publikovat pouze Institut nebo autor/autoři se souhlasem Institutu a
s uvedením afiliace k Institutu. O tom, kdo ze členů řešitelského týmu má
výsledky publikovat a jak, se členové týmu dohodnou, v případě rozporu
rozhoduje řešitel projektu.
5. Majetková práva autorská a práva související k výsledkům projektu vykonává
Institut jako příjemce, účastník nebo poskytovatel, a to od okamžiku, kdy byl
výsledek vytvořen. Osobnostní práva autora zůstávají nedotčená. Nejsou tím
dotčena ustanovení příslušné smlouvy sposkytovatelem, který si může vyhradit
v dohodě s Institutem i jiný postup. Řešitel ani člen řešitelského týmu není
oprávněn bez souhlasu Institutu tato práva třetí osobě převést ani poskytnout
právo k využívání.
6. Publikování výsledků výzkumu ve vědeckých a odborných časopisech zajišťují
autoři a jejich zveřejnění zprostředkují. Autoři jsou povinni publikované výsledky
bez zbytečného prodlení předložit k evidenci řediteli Institutu. Při zveřejňování
výsledku výzkumu podporovaného MK ČR, GA ČR či z jiných veřejných zdrojů,
musí být tato skutečnost uvedena, a to na místě, kde sdělení získá náležitou
pozornost (včetně případného evidenčního čísla projektu).
7. Pokud Institut hodlá výsledek užívat komerčně, může tak učinit pouze po
předchozím písemném souhlase autora.
8. Institut jako příjemce nebo poskytovatel je povinen umožnit za rovných
podmínek všem zájemcům o výsledek projektu přístup k němu, nejedná-li se o
obchodní tajemství nebo důvěrné informace. Je-li Institut v postavení
účastníka/partnera, stanoví podmínky přístupu k výsledkům zvláštní smlouva s
ostatními účastníky/partnery projektu.
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9. Výsledky aplikovaného výzkumu plně financované z veřejných prostředků jsou
před jakýmkoli zveřejněním autorem vyhodnocovány, zda není možné je
poskytnout k využití; pokud ano, s uživatelem výsledků je uzavřena smlouva o
využití výsledků.
10. Je-li Institut účastníkem nebo partnerem projektu, patří mu příslušný podíl na
majetkových právech k výsledku projektu podle poměru její účasti na řešení,
není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení.
11. V případech, kdy Institut není příjemcem podpory, avšak jeho zaměstnanec se
stal řešitelem projektu jiné instituce, je výkon majetkových autorských práv k
výsledkům tvůrčí činnosti zaměstnance Institutu věcí úpravy mezi tímto
zaměstnancem a institucí. Výkon takovéto činnosti zaměstnance nesmí
zasahovat do oprávněného zájmu Institutu a nesmí vést k případné možnosti
zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání a ke
konkurenčnímu střetu zájmů mezi Institutem a jejím zaměstnancem, popřípadě
třetí osobou, pro niž zaměstnanec výdělečnou činnost vykonává. Zaměstnanec
Institutu je povinen předem písemně informovat Institut o tom, že se stane
řešitelem projektu jiné instituce. Zaměstnanec nemůže při řešení projektu jiné
instituce využívat bez souhlasu ředitele Institutu pracovních pomůcek a nástrojů
v majetku Institutu. Zaměstnanec nemůže využívat pro řešení projektů jiné
instituce pracovní dobu dle pracovní smlouvy uzavřené s Institutem.
12. Pokud je Institut účastníkem projektu a příjemcem podpory společně s dalším
účastníkem/účastníky a příjemcem/příjemci, je otázka užití pracovních
pomůcek a nástrojů Institutu a využití pracovní doby zaměstnance Institutu věcí
vzájemné dohody či smlouvy o účasti na řešení projektu,
§ 4 Poskytnutí přístupových práv
1. Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup
k výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu.
Toto právo je jim vymezeno jako bezplatné.
2. Další účastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup k
výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu.
Toto právo je jim vymezeno bezplatně.
3. Dodavatelé, kteří se účastní na projektu, musí být příjemcem/dalšími účastníky
vybráni na základě veřejné zakázky, pokud nejsou dodavateli jedinečnými dle
zdůvodnění, které je uvedeno v projektu.
§ 5 Zásady výzkumné činnosti
Zaměstnanec/řešitel:
1. zaměřuje svůj výzkum v rámci projektu na rozšíření hranic vědeckého poznání
a dbá, aby jeho výsledky byly prakticky využitelné a sloužily zejména ku
prospěchu Institutu,
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2. při získávání, výběru a hodnocení dat vychází z obecně uplatňovaných
zásad vědecké práce při respektování specifiky příslušného oboru a
specializace,
3. odpovídá za přesnost a objektivitu výzkumu, který provádí, odpovídá
za úplnost a ověřitelnost poznatků a výsledků,
4. uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu
obvyklou, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy,
5. odpovídá za účelné a efektivní využívání prostředků na projekt, neduplikuje
výzkum, který byl proveden jinde, pokud není potřebný k ověření, doplnění či
porovnání výsledků.
§ 6 Přechodné ustanovení
1. Ředitel Institutu zajistí prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s touto
směrnicí do dne nabytí účinnosti.
§ 6 Účinnost
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2020.
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