VNITŘNÍ PŘEDPIS ENKI, O.P.S.,
kterým se provádí § 16. odst.3 z.č.130/2002 Sb.
1. Účel vnitřního předpisu
1. V §16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
veřejných prostředků je stanovena povinnost výzkumného subjektu upravit vnitřním
předpisem způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.Tento
vnitřní předpis upravuje postupy ENKI, o.p.s. podle jednotlivých typů předmětů k
duševnímu vlastnictví, zejména práv souvisejících s průmyslovým duševním vlastnictvím
v případě tato práva vznikla při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného
obdobného pracovněprávního vztahu původců, řešitelů, spoluřešitelů, příp. autorů při
výzkumu, vývoji a inovacích v obecně prospěšné společnosti ENKI, o.p.s., Třeboň,
Dukelská 145, IČ 25173154 (dále jen ENKI).
2. Tento vnitřní předpis se vztahuje pouze na dále uvedené (definované) výsledky činnosti a
projektů řešených v ENKI. Za výsledek projektu se nepovažuje individuální výstup z
řešení - vypracování odborných či popularizačních článků, napsání knihy, části knihy,
příspěvku ve sborníku, učebního textu, vystoupení na konferenci, v rozhlase nebo v
televizi nebo publikace jiným způsobem, jímž řešitel nebo člen řešitelského týmu
zveřejňuje výsledky řešení projektu (o tom, kdo má výsledky řešení publikovat a jak, se
členové řešitelského týmu dohodnou, v případě rozporu rozhoduje řešitel resp. vedoucí
řešitel); v publikaci však je povinen uvést, že se jedná o výstup z řešení projektu s
uvedením jeho názvu (pokud existuje), typu a evidenčního čísla (dedikace), ledaže
vydavatel dané publikace dedikaci nepřipouští. Řešitel ani člen řešitelského týmu není
oprávněn publikovat individuální výstup z řešení, pokud o tom písemně rozhodne ředitel
ENKI, nebo je-li obchodním tajemstvím ENKI.

2. Práva k duševnímu vlastnictví k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací v
ENKI
1. Výsledek výzkumu, vývoje a inovací vzniklého v ENKI je vždy ve výhradním vlastnictví
ENKI, není-li písemně s poskytovatelem dohodnuto jinak.
2. Za výsledek z hlediska autorských práv a práv s nimi souvisejících se považuje závěrečná
zpráva nebo zpráva o řešení projektu, popř. počítačový program (ve strojovém i
zdrojovém kódu i s přípravnou a projektovou dokumentací), databáze nebo zvukový
záznam či zvukově-obrazový záznam, pokud jsou vytvořeny jako výsledek řešení daného
projektu nebo práva k nim v rámci projektu nabyta licencí.
3. Za výsledek projektu se z hlediska práv průmyslového vlastnictví považuje vynález,
užitný vzor, průmyslový vzor nebo zlepšovací návrh, který byl vytvořen při řešení
projektu ENKI řešitelem nebo členem řešitelského týmu, pokud k němu ENKI uplatnila
právo.
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4. Majetková práva autorská a související k výsledkům projektu ve smyslu bodu 3.2 této
směrnice vykonává ENKI. Tím nejsou dotčena ustanovení příslušné smlouvy
s poskytovatelem, který si může vyhradit v dohodě s ENKI i jiný postup. Práva k
výsledkům projektu jako předmětům průmyslového vlastnictví patří ENKI. Řešitel ani
člen řešitelského týmu není oprávněn bez souhlasu ENKI tato práva třetí osobě převést ani
poskytnout právo k využívání. Řešitel je povinen skutečnost, že byl vytvořen výsledek
výzkumu, vývoje či inovace oznámit řediteli ENKI. Pokud ředitel ENKI do 3 měsíců od
oznámení neuplatní k výsledku (podnikovému vynálezu či vzoru) práva ENKI, práva k
výsledku přecházejí na původce (řešitele, popř. členy řešitelského týmu). Pokud ENKI
uplatní práva k ochraně výsledku, nese náklady na zajištění ochrany ENKI.
5. Je-li ENKI účastníkem nebo partnerem projektu, patří jí příslušný podíl na majetkových
právech k výsledku projektu podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr
dohodnut ve smlouvě o řešení.
6. ENKI jako příjemce grantu či jiného finančního plnění je povinna umožnit za rovných
podmínek všem zájemcům o výsledek projektu přístup k němu, nejedná-li se o obchodní
tajemství nebo důvěrné informace. Je-li ENKI v postavení účastníka nebo partnera
projektu, stanoví podmínky přístupu k výsledkům zvláštní smlouva s ostatními účastníky
nebo partnery projektu.
7. Přístupem k výsledkům se rozumí uzavření smlouvy (zpravidla licenční), kterou se
umožňuje jiné osobě využití nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. Smlouvu je
oprávněn za ENKI uzavírat výhradně statutární orgán (ředitel). Má–li být podle smlouvy
plněno více než pět set tisíc korun, vyžaduje se k uzavření smlouvy předchozí souhlas
správní rady ENKI. Je-li uzavřena smlouva (licence) o poskytnutí výsledků jiné osobě,
náleží původci patentu, užitného vzoru či zlepšovacího návrhu, který je výsledkem,
odměna ve výši 10% dosaženého plnění. To neplatí v případě, že licenční smlouva je
uzavřena s původcem.

3. Ochrana jiných nehmotných práv ENKI
Tato část vnitřního předpisu upravuje ochranu a práva k obchodnímu tajemství, know-how,
důvěrným informacím.
1. Pojem obchodní tajemství je vymezen v § 17 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991
Sb. Pojem know-how je vymezen v nařízení Komise EU č. 772/2004. Důvěrné informace
jsou takové, které jsou při uzavírání smlouvy jako důvěrné označeny ve smlouvě včetně
povinnosti mlčenlivosti stanovené nebo určitým osobám působícím v ENKI vyplývají ze
zvláštních předpisů. Pojem osobní údaj je vymezen v zákoně o osobních údajích č.
101/2000 Sb.
2. Ochrana výsledku projektu, označeného jako obchodní tajemství nebo know-how
přináleží výhradně ENKI. Pokud byla ENKI při jeho vytvoření v postavení
účastníka/partnera projektu, přísluší jí příslušný podíl podle poměru její účasti na řešení,
není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení části projektu.
3. Obchodní tajemství či know-how ENKI, důvěrné informace nesmí řešitel ani žádný člen
řešitelského týmu, ani žádný jiný pracovník ENKI zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit
třetí osobě.
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4. Řešitel, členové řešitelského týmu a další osoby, které se účastní procesu tvorby, využití
nebo ochrany výsledků výzkumu a vývoje v ENKI, které mají povahu duševního
vlastnictví, obchodního tajemství či know-how a mají být utajovány, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s utajovaným
výsledkem v ENKI dozví.

4. Odpovědnost
V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu nebo při využívání
jeho výsledků povinnosti stanovené tomto vnitřním předpise, v dokumentaci projektu nebo v
uzavřené smlouvě, nese plnou odpovědnost za škodu, kterou by tím utrpěla ENKI, a ENKI
může vůči němu uplatnit postup v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených smluv,
resp. zákoníku práce externí osoby v souladu s občanským zákoníkem, zejména je oprávněna
od něho požadovat podporu, kterou mu k řešení projektu poskytla, popř. její část.

Závěrečné ustanovení
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání, tj. 3.1.2011. Se zněním předpisu byli
k tomuto dni seznámeni všichni zaměstnanci ENKI o.p.s.
V Třeboni dne 3.1.2011

………………………………..
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
ředitel ENKI o.p.s.
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