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Organizační směrnice č. 12/2017, o ochraně duševního vlastnictví a o způsobu
nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích ve společnosti
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. dle zákona č. 130/2002 Sb.
ČLÁNEK 1
Předmět úpravy
Předmětem této směrnice je vymezení pojmu duševní vlastnictví ve společnosti Agrovýzkum Rapotín
s.r.o. (dále jen Agrovýzkum), způsobu ochrany a nakládání práv k duševnímu vlastnictví pro zaměstnance
společnosti, jako i zaměstnanců v pracovním poměru s touto organizací, kteří jsou rovněž v zaměstnaneckém
poměru s jinou organizací (pracovníci s pracovním poměrem na dobu řešení projektů).
Směrnice vymezuje práva a povinnosti související se vznikem, přihlášením, zveřejněním, evidencí,
ochranou a následným komerčním i nekomerčním využitím výsledků vzniklých v rámci řešení pracovních
povinností, projektů a dalších pracovně právních činností spojených s činností společnosti Agrovýzkum,
resp. které vznikly za finanční či jiné materiální a technické podpory této organizace a jsou předmětem
ochrany duševního vlastnictví.
Tato směrnice je vnitřním předpisem ve smyslu § 16 odst. 3 a 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 130/2002 Sb.).
Tato směrnice se nevztahuje na výsledky veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, nakládání
s nimi upravuje §16 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb.
ČLÁNEK 2
Definice vybraných pojmů
Právo k duševnímu vlastnictví se považuje za výsledek duševního úsilí a představuje prostředek ochrany
výsledků činnosti společnosti.
Duševní vlastnictví zahrnuje:
-

průmyslová práva (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, ochranné
známky, zeměpisná označení, označení původu, obchodní jména, odrůdy rostlin, plemena zvířat
apod.);
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-

autorská práva také „copyright“ (práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům);

-

práva související s právem autorským (práva k výkonům výkonných umělců, zvukovým
záznamům a rozhlasovému vysílání).

Předmět ochrany duševního vlastnictví vychází z definice druhů výsledků, popsané v Metodice
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (příloha č. 2, dále
jen „Metodika"), kterou vydala Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
Původcem výsledku je fyzická osoba v pracovně-právním poměru se společností Agrovýzkum, která se
aktivně podílela na tvorbě výsledku (předmětu duševního vlastnictví), tj. která jej vytvořila vlastní tvůrčí
činností.
Spolupůvodce výsledku je fyzická osoba v pracovně-právním poměru se společností Agrovýzkum, která
se aktivně podílela na tvorbě výsledku společně s jinými osobami (s původcem, resp. dalšími spolupůvodci).
Pracovněprávní vztah je pracovní poměr, resp. pracovněprávní vztah založený pracovní smlouvou,
dohodou o provedení práce, či dohodou o pracovní činnosti.
Využití výsledků se pro účely této směrnice rozumí zejména zveřejnění nebo publikace výsledku, přímý
prodej výsledku nebo prodej licence výsledku.
1. Dělení výzkumu podle funkce a využití výsledků v praxi:
a) základní výzkum – orientuje se na řešení klíčových teoretických problémů, usiluje o hlubší odhalení
vnitřní povahy jevů, o objasnění jejich příčin s cílem obohatit dosavadní vědění. Nezabývá se přímo
společenskou využitelností výsledků;
b) aplikovaný výzkum – vzniká z potřeby zkoumat i řešit praktický problém, případně získat
informace o problémovém jevu. Cílem je hledat cesty a způsoby, jak využít vědecké poznatky
získané základním výzkumem v praxi;
c) metodologický výzkum – cílem je ověřovat stávající a hledat nové metody a techniky, vhodnost
jejich použití pro různé druhy výzkumu, zjišťovat jejich spolehlivost;
d) vývoj - návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb;
e) inovace - nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby zavedené do praxe.
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2.1 Průmyslové právo a práva k předmětu průmyslového vlastnictví
Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory),
předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a
označení původu) a další.
Průmyslové vlastnictví má tato specifika:
a) novost a průmyslová (hospodářská) využitelnost;
b) vždy je potřeba formálního zápisu do veřejného rejstříku spravovaného úřadem průmyslového
vlastnictví, aby vznikla jejich právní ochrana.
Trvání průmyslových práv je vždy časově omezeno, např. u patentů je světovým standardem 20 let bez
možnosti dalšího prodloužení. Naopak např. doba trvání ochranných známek ve standardní délce 10 let
může být neomezeně obnovována.

Třídění průmyslových práv
Průmyslová práva resp. průmyslové vlastnictví zahrnují dvě základní kategorie:
1) Práva k výsledkům tvůrčí činnosti, mezi něž náleží:
- patenty na vynálezy;
- průmyslové vzory;
- zlepšovací návrhy;
- užitné vzory;
- práva k novým odrůdám rostlin.

2) Práva na označení, mezi něž náleží:
- ochranné známky;
- označení původu a zeměpisná označení;
- obchodní jména.
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Patent je ochranný dokument, který se uděluje na vynálezy. Je to veřejná listina, kterou udělují
patentové úřady soukromým osobám nebo institucím. Platnost patentu je limitována časem a územím, na
kterém nabývá platnost jeho ochrany.
Vynález je technické řešení jedné fyzické osoby nebo více takovýchto osob, které je světově nové, je
výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a splňuje předpoklady stanovené zákonem.
Právní úprava v České republice: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích.

Průmyslový vzor je vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev,
tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení. Průmyslové vzory, které splňují
podmínky zákona, se zapisují do rejstříku průmyslových vzorů.
Zlepšovací návrh je technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.
Právní úprava v České republice: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích.

Užitný vzor je způsob ochrany technického řešení, zapsaného do rejstříku užitných vzorů, které je nové,
přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Nemůže to být jen vnější úprava
výrobku.
Právní úprava v České republice: zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

Ochranná známka může být za podmínek stanovených zákonem jakékoliv označení schopné
grafického znázornění zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku
nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo
služeb jiné osoby. Ochranné známky se zapisují do rejstříku ochranných známek.
Právní úprava v České republice: zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení
zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně
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dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže
výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro
zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro
zboží pocházející z vymezeného území.
Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území,
jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému
původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.
Právní úprava v České republice: zákon č. zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a
zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.
2.2 Autorské dílo a autorská práva dle zákona 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
1. Autorské dílo je dílo literární, umělecké a vědecké povahy, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti
autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické bez ohledu
na jeho rozsah, účel, nebo význam. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v
jakékoli objektivně vnímatelné podobě.
2. Za autorské dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným
fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze,
která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž
součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným
způsobem, je dílem souborným.
3. Autorským dílem je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného
jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.
4. Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo
jiných prvků, je dílem souborným.

Autorem je fyzická osoba, nebo skupina osob, která předmět duševního vlastnictví (dílo) vytvořila
vlastní tvůrčí prací. Za takovou formu autorství se nepovažuje dodávka služeb, kdy osoby, či organizace
vykonávající tuto službu pro autora provádějí v rámci rutinně zavedených postupů a technologií. Autorem
díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena
práva autorů děl do souboru zařazených.
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Pokud dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, jež se odehrávala před dokončením
díla, jedná se o dílo spoluautorské a práva z něj náleží všem autorům společně a nerozdílně. Spoluautorem
podle zákona není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické,
administrativní nebo odborné povahy. Pokud jsou dvě dokončená díla následně spojena, vzniká dílo
spojené, nikoliv dílo spoluautorské. Ke spojení děl musí dát autoři souhlas.
Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen
postav, pokud splňují podmínky předmětu práva autorského.

Autorská práva jako celek se dělí na práva majetková a práva osobnostní.
Práva majetková lze charakterizovat, jako právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k
výkonu tohoto práva. Autorský zákon pak ustanovuje jediný smluvní typ sloužící k poskytnutí oprávnění k
užití díla, a to smlouvu licenční. Ochrana majetkových práv autorských trvá po dobu života autora a 70 let
po jeho smrti. Po uplynutí této lhůty se dílo stává tzv. volným. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů,
počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.
Právem dílo užít je zejména právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování
originálu nebo rozmnoženiny díla a právo na sdělování díla veřejnosti.

Osobnostní práva jsou spojena s osobou autora a ze zákona jsou nepřevoditelná. Patří sem například
právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do
svého díla, právo autora osobovat si autorství, právo na to, aby dílo nebylo užito způsobem snižujícím jeho
hodnotu, právo rozhodnout o zveřejnění svého díla a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při
zveřejnění a dalším užití jeho díla. Osobnostní práva autora obecně smrtí autora zanikají, ale zákon nově
stanoví, že po smrti autora si nikdo nesmí osobovat autorství k jeho dílu a dílo smí být užito jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu. Tato postmortální ochrana trvá časově neomezeně.
ČLÁNEK 3
Oznamovací povinnost, uplatnění majetkových práv
Pokud se zaměstnanec v jakémkoliv pracovně-právním poměru k Agrovýzkumu a při plnění úkolů
vyplývajících z jeho pracovního poměru k zaměstnavateli stane původcem předmětu průmyslového
vlastnictví, je povinen do 30 dnů od realizace výsledku předat podklady o takovém výsledku do evidence
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společnosti Agrovýzkum, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 1 k této směrnici. Realizací výsledků je
rozuměna doba uveřejnění výsledku v případě publikování článku v tisku a uznání certifikované metodiky.
V případě výsledků, na které se vztahuje ochrana průmyslového vlastnictví, se rozumí datem vytvoření
výsledku jeho vznik v takové podobě, aby mohla být uplatněna práva k ochraně průmyslového vlastnictví.
Oznámení musí být adresováno přes podatelnu na knihovnu organizace a ředitele výzkumu včetně
konečné podoby výsledku (např. separát publikace), či jiné prokazatelné formy vzniku a existence výsledku,
včetně dedikace na zdroje financování. Oznámení o vzniku výsledku na předepsaném formuláři, jakož i
samotný výsledek, musí být dodány v elektronické i tištěné podobě.
Součástí oznamovací povinnosti je i návrh podílu jednotlivých autorů, který navrhne a předloží první
autor díla. Podíl jednotlivých autorů na díle bude uveden v procentech, a pokud je to nutné, bude
specifikován jejich konkrétní přínos při tvorbě díla.
V případě spoluautorství více organizací k předmětu průmyslového vlastnictví je potřebné předem
stanovit, která ze smluvních stran bude mít právo na využívání předmětu průmyslového vlastnictví a v jakém
rozsahu.
Vedení společnosti Agrovýzkum vyrozumí původce výsledku, ke kterému se vztahuje výsledek
průmyslového vlastnictví ve lhůtě do 3 měsíců od doručení oznámení o vytvoření výsledku, zda vůči němu
uplatňuje právo na předmět průmyslového vlastnictví. Neuplatní-li společnost Agrovýzkum ve stanovené
lhůtě vůči původci právo na předmět průmyslového vlastnictví, přechází majetková práva k předmětům
duševního vlastnictví ze zákona na původce.
Zaměstnavatel i původce předmětu průmyslového vlastnictví jsou po dobu od vzniku do registrace
předmětu průmyslového vlastnictví vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které tvoří obsah přihlášky.
Původce, případně další spolupůvodci předmětu průmyslového vlastnictví, pokud chtějí v době řízení o
uplatnění práv průmyslového vlastnictví ze strany společnosti zveřejnit výsledky související s předmětem
průmyslového vlastnictví, jsou povinni dodat vedení společnosti všechny rukopisy publikací, zpráv, anotace
přednášek a ostatní sdělení, které se tohoto předmětu týkají. Vedení společnosti vydá původci rozhodnutí o
možnosti zveřejnění výsledků vztahujících se k předmětu průmyslového vlastnictví do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy mu byly předloženy k posouzení.
Uplatněním práva na předmět průmyslového vlastnictví ze strany Agrovýzkumu vzniká u této
organizace výlučné právo k využívání předmětu průmyslového vlastnictví. Tato práva a povinnosti k
předmětu průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena i po skončení pracovního poměru mezi
zaměstnancem a společností Agrovýzkum.
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Práva a povinnosti plynoucí z tohoto článku platí i v případě převodu práv na využívání předmětu
průmyslového vlastnictví ze společnosti Agrovýzkum na třetí osobu.
Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel (Agrovýzkum) vykonává svým jménem a na svůj účet autorova
majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního
nebo služebního vztahu. Autorova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena.
U díla, které vzniklo za podpory výzkumného projektu, záměru, či jiné finanční a materiálnětechnické
podpory instituce Agrovýzkum, je autor povinen uvést údaj o svém zaměstnavateli a dedikaci na zdroj
financování.
Ke každému předmětu průmyslového vlastnictví včetně software bude vystaven evidenční list a interní
evidenční číslo. Pro certifikované metodiky, sborníky a další monografie bude přiděleno interní číslo, resp.
ISBN kód. Toto přidělí autorovi pracovník knihovny společnosti.
Archivace dokumentace k výsledkům, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví a všech
dokumentů relevantních k těmto výsledkům, bude zajištěna knihovnou organizace Agrovýzkum.
ČLÁNEK 4
Práva k výsledkům a jejich využití
Pro účely této směrnice se rozumí:
a)

poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí
podpory a který tuto podporu poskytuje (např. MŠMT, MZe, TAČR, apod.);

b) příjemcem právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto (Agrovýzkum).
Pro práva k výsledkům dle § 16 odst. 1 - 3 zákona č. 130/2002 Sb., platí, že:
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 výukou nebo
veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě;
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
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za tržních podmínek. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je
nutný písemný souhlas poskytovatele;
3) práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, patří
příjemci (Agrovýzkum).
Pro využití výsledků, nejde-li o výsledek veřejné zakázky podle odst. 1), 2), platí dle § 16 odst. 4 zákona
č. 130/2002 Sb., že:
a)

je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li výlučná práva
k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků možné zejména 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 nebo provozovatelem
výzkumné infrastruktury, 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 nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto
příjemcům, 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 nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího
podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku
jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal
přístupová práva.
Výsledky VaVaI podle této části jsou zájemcům zpřístupňovány po uzavření písemné smlouvy.
ČLÁNEK 5
Povinnosti zaměstnanců a obchodní tajemství k předmětům duševního vlastnictví
Veškeré informace o průmyslovém a duševním vlastnictví právně chráněném jsou důvěrné a mohou být
sdělovány třetím osobám jen v případě souhlasu jednatele společnosti, příp. pokud je toto smluvně zajištěno.
Každý zaměstnanec Agrovýzkumu je povinen chránit duševní vlastnictví zaměstnavatele, včetně práv s
nimi spojených. Zaměstnanec je povinen chránit výsledky, které podléhají ochraně duševního vlastnictví v
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případě, pokud je výkonem majetkových práv pověřena společnost Agrovýzkum, nebo ke kterým má tato
společnost licenční, zástavní, nebo jiné právo, nebo které byly používány výhradně pro potřebu
zaměstnavatele a v jeho oprávněném zájmu.
Zaměstnanci Agrovýzkumu nesmí při výkonu svých pracovních povinností porušovat práva k
duševnímu vlastnictví třetích osob.
Zaměstnanci Agrovýzkumu jsou povinni provést taková opatření, aby nedošlo k předání předmětu
obchodního tajemství neoprávněným osobám. Takovým nedovoleným jednáním je například uložení
obchodního tajemství na nechráněném datovém nosiči, distribuce obchodního tajemství v listinné či
elektronické podobě mimo pracoviště a umožnění přístupu k obchodnímu tajemství cizím osobám. Předměty
obsahující obchodní tajemství společnosti Agrovýzkum je rovněž zakázáno kopírovat a dále šířit bez
souhlasu jednatele společnosti.
ČLÁNEK 6
Odměny původcům za předmět duševního a průmyslového vlastnictví
V případech zaměstnaneckých neboli podnikových vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, pokud
zaměstnavatel uplatnil právo na ochranu nebo podal příslušnou přihlášku, má původce právo na přiměřenou
odměnu v souladu se zákonem č. 527/ 1990 Sb. § 9 odst. 4.
Pokud plyne společnosti Agrovýzkum z předmětu průmyslového vlastnictví zisk, má původce (původci)
takového výsledku nárok na odměnu (mimořádný osobní náklad). Původce/autor výsledku může podat
jednateli společnosti písemnou žádost na vyplacení jednorázové odměny, jejíž výše je definována v tabulce
č. 1. Odměna jednotlivým autorům pak bude rozdělena podle návrhu prvního autora - viz článek 3 této
směrnice. Vyplacení této odměny podléhá schválení žádosti jednatelem společnosti.
Tabulka č. 1: Podíl osobních nákladů (mzda a odvody) pro původce/autora předmětu průmyslového
vlastnictví, který vytvořil ve společnosti Agrovýzkum zisk.
Zisk z využívání práv
průmyslového vlastnictví za rok
do 200 tis. Kč
200-400 tis. Kč
400-600 tis. Kč
600-800 tis. Kč
800-1.000 tis. Kč
nad 1 mil. Kč

Podíl ze zisku, který zůstává
zaměstnavateli (Agrovýzkum)
80 %
82 %
84 %
86 %
88 %
90 %

Podíl ze zisku, který náleží
původci výsledku
20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
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Odměna ze zisku z předmětu průmyslového vlastnictví bude původci/autorovi vyplacena vždy po
účetní uzávěrce příslušného kalendářního roku a to formou bankovního převodu zdaněné finanční částky na
účet původce/autora. Převod bude uskutečněn do 3 měsíců od dokončení účetní uzávěrky společnosti
Agrovýzkum.
ČLÁNEK 7
Práva a povinnosti zaměstnance při skončení pracovního poměru
Pokud zaměstnanec skončí pracovněprávní vztah ve společnosti Agrovýzkum, je povinen do doby
ukončení pracovního poměru odevzdat zaměstnavateli veškeré doklady v listinné i elektronické podobě
týkající se předmětů duševního vlastnictví společnosti, pokud je tato organizace pověřena výkonem
majetkových práv.
Při ukončení pracovněprávního vztahu je povinností zaměstnance nesdělovat skutečnosti o předmětu
obchodního tajemství (např. ekonomické údaje), podávaných projektových návrzích ve veřejných soutěžích,
interních informacích podniku (organizační směrnice, nařízení jednatele) dalším osobám.
ČLÁNEK 8
Transfer znalostí
Transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních a
implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v hospodářských i nehospodářských činnostech, jako
jsou spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off,
publikace a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech. Kromě
vědeckých a technických poznatků zahrnuje také jiné druhy znalostí, např. znalosti, jež se týkají používání
norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného provozního
prostředí a způsobů organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním,
zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku.
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Schéma procesu transferu znalostí:

Proces transferu znalostí:
1. Informace o dosažených výsledcích
a) vytvoření příslušných databází o výsledcích;
b) prezentace výsledků (přednášky, publikační činnost, prezentace výzkumu);
c) konzultace s praxí – vytvoření poradenského systému.
2. Aktivní zapojení uživatelů do procesu transferu
a) účast při řešení problému VaV;
b) spolupráce s uživateli výsledků výzkumu;
c) spolufinancování výzkumných aktivit;
d) výzkum na objednávku.
3. Zpětná vazba uživatelské sféry na výzkum – účast uživatelů
a) při tvorbě výzkumných programů;
b) při výběru a hodnocení projektů;
c) při řešení projektů;
d) při přebírání výsledků na základě smluv o využití výsledků;
e) pro stanovení přínosu uplatněných výsledků.
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ČLÁNEK 9
Závěrečná ustanovení
Nedodržení povinností vyplývajících z této směrnice ze strany zaměstnance bude klasifikováno jako
porušení pracovní kázně. Definice takového porušení pracovní kázně je závislé na skutečnosti, zdali
takovým jednáním může vzniknout zaměstnavateli škoda (finanční újma, poškození dobrého jména
společnosti a konkurenční nevýhoda). V těchto sporných případech je dále postupováno podle platné
legislativy.
ČLÁNEK 10
Účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 a nahrazuje směrnici č. 5/2011 a směrnici č. 6/2014,
jejichž účinnost končí k 31.8.2017.

Zpracoval: Ing. Martin Křenek
Digitálně podepsal

Ing. Ondřej Ing. Ondřej Kopp
Datum: 2017.09.19
Kopp
15:34:03 +02'00'
…………………………..
Ing. Ondřej Kopp
jednatel společnosti

Přílohy: Příloha č. 1 „Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví“
Rozdělovník: jednatel společnosti, vědečtí a výzkumní pracovníci, pracovníci ekonomického oddělení.
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Příloha č. 1
Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice
IČ: 26788462

1. Druh předmětu průmyslového vlastnictví (PPV):
 vynález - patent
 zlepšovací návrh
 průmyslový vzor
 užitný vzor
 jiné (prosím upřesněte):

2. Název předmětu průmyslového vlastnictví

3. Dedikace na zdroje financování, ze kterého byl vytvořen PPV a podíl veřejné podpory (v %)
z celkových uznaných nákladů
1) projekt, nebo výzkumný záměr: č.:

poskytovatel:

% podpory:

č.:

poskytovatel:

% podpory:

č.:

poskytovatel:

% podpory:

2) úkoly v rámci smlouvy o dílo (přiložit kopii této smlouvy):
3) jiné zdroje (specifikovat):
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4. Počet původců:
5. Původce/ původci:
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:

6. Původci se dohodli na určení podílů k předmětu průmyslového vlastnictví takto:
Původce:

….. %

Původce:

….. %

Původce:

….. %

Původce:

….. %

Původci konstatují, že jejich spoluvlastnické podíly odpovídají rozsahům tvůrčí činnosti vedoucí k dosažení
řešení.
15

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice

Organizační směrnice č. 12/2017

Vydání č.: 1 List č. 16/18

O ochraně duševního vlastnictví a o způsobu
nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a
Výtisk č.: 1
inovacích ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
dle zákona č. 130/2002 Sb.

Změna: 0

Vydání: 14.8.2017
Č. j.: 700062
Schválil:
Ing. Ondřej Kopp

7. Počet oznamovatelů:
8. Oznamovatel/ oznamovatelé:
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Ulice:

Č. p.:

Město:

Telefon:

E-mail:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:

Pracoviště:
PSČ:
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9. Popis předmětu:
9.1 Oblast, které se PPV týká:

9.2 Popis dosavadního stavu techniky:

9.3 Popis podstaty technického řešení PPV:

9.4 Přínos a výhody navrhovaného PPV oproti stávajícímu stavu:

9.5 Popis toho, co je na PPV nového a co má být průmyslově chráněno:

9.6 Popis provedení (realizace) PPV, včetně výkresů, schémat a fotografií:

9.7 Dokumenty, které se vztahují k prezentaci a publikaci PPV (články, prezentace, postery apod.):

9.8 Dříve realizované prezentace publikace, či jiný druh výstupů vztahující se k PPV (uvést datum
zveřejnění, formu zveřejnění, název, ISBN, ISSN, náklad apod.):
Přiložte kopii výstupů uvedených v bodě 12, které se vztahují k PPV
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10. Stručný nástin možného obchodního využití (kalkulace nákladů na tvorbu PPV a odhad případného
zisku z prodeje z PPV v horizontu 5 let):

11. Doplňující informace (další důležité informace k PPV, které nebyly obsaženy ve formuláři)

Potvrzuji úplnost výše uvedených údajů.
Původce/původci výsledku (předmětu PPV):
V ......................... dne ................... Jméno a příjmení: ........................................ Podpis: ............................

V ......................... dne ................... Jméno a příjmení: ........................................ Podpis: ............................

V ......................... dne ................... Jméno a příjmení: ........................................ Podpis: ............................

V ......................... dne ................... Jméno a příjmení: ........................................ Podpis: ............................

V ......................... dne ................... Jméno a příjmení: ........................................ Podpis: ............................
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