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1

Účel

Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro nakládání výsledků získaných z vědy
a výzkumu.

2

Rozsah platnosti

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance CKTCH, kteří se podílí na výzkumu.

3
3.1

Pojmy a zkratky
Pojmy

Poskytovatel - poskytovatel účelové podpory podle zákona č. 130/2002 Sb. (organizační
složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který
tuto podporu poskytuje)
Projektem se rozumí činnosti, které mají splnit úkol přesné vědecké, hospodářské nebo
technické povahy s předem jasně určeným cílem.
Zadavatel (kontrahovaného výzkumu) - fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za
zahájení, řízení, organizování, kontrolu financování kontrahovaného výzkumu
3.2

Zkratky

CKTCH
DPP
DPČ
RIV
VR

4

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Rejstřík informací o výsledcích
Vědecká rada

Odpovědnosti a pravomoci

Všichni zaměstnanci CKTCH, kteří se podílí na výzkumu, odpovídají za dodržení této
směrnice.
Všichni odborní zaměstnanci CKTCH s vysokoškolským vzděláním v medicíně, přírodních
vědách a informatice se aktivně podílejí dle zadání zaměstnavatele na výzkumné činnosti,
která je podle Statutu CKTCH jednou ze základních činností centra.

5
5.1

Popis
Evidence vědecko-výzkumné

Evidence vědecko-výzkumné činnosti je vedena u předsedy vědecké rady.
Zaměstnanci CKTCH, kteří jsou řešiteli grantů, jsou povinni zveřejnit výsledky, těchto svých
aktivit v rámci pravidelných seminářů CKTCH, jejichž program a harmonogram tvoří a eviduje
předseda VR. Řešitel je povinen zažádat předsedu VR o zařazení daného tématu do
programu.
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5.2

Zveřejnění výsledků z vědy a výzkumu

Vytvoří-li zaměstnanec (v pracovněprávním vztahu k CKTCH nebo v rámci DPP nebo DPČ) při
řešení projektů výzkumu a vývoje financovaných z veřejných prostředků dle zákona č
130/2002 Sb. výsledek výzkumné činnosti, je povinen předat informace o něm předsedovi
VR, který zajistí prostřednictvím knihovny předání dat do RIV (Rejstřík informací o
výsledcích).
Výsledkem výzkumné činnosti je myšlen článek v odborné literatuře a patent.
Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům výzkumu a jejich využití je dána smlouvou
mezi zadavatelem kontrahovaného výzkumu (nebo poskytovatelem účelové podpory na
výzkum) a CKTCH. Zároveň je postupováno v souladu s § 16 odstavce 3 zákona č. 130/2002
Sb. CKTCH je povinno umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledky vědy
a výzkumu přístup k nim, a to formou publikace výsledků v domácím či zahraničním
odborném tisku a přednáškovou činností v termínu do 180 dní od ukončení řešení projektu
nebo dle smlouvy.
Zpracované výsledky projektu včetně závěrečné zprávy podléhají ochraně dle zákona
121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně
zákonů (autorský zákon ve smyslu ustanovení § 58 je lze považovat za zaměstnanecké dílo,
k němuž autorská práva vykonává zaměstnavatel autora.
Výsledek výzkumné činnosti jsou zaměstnanci povinni dále zpřístupnit v rozsahu, termínu a
takovým způsobem, který vychází ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem veřejné
podpory a ze smlouvy o užití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Jsou-li technická řešení podléhající průmyslově právní ochraně výsledek výzkumné činnosti,
nesmí být zveřejněna před podáním přihlášky k ochraně duševního vlastnictví, i kdyby se
jednalo o výsledek výzkumného projektu.
5.3

Výsledky práce zaměstnanců

Vynález (či jiný potenciální předmět duševního vlastnictví) vytvořený ke splnění povinnosti
z pracovního poměru nebo z DPP nebo z DPČ je zaměstnanec povinen ohlásit svému
zaměstnavateli.
Pokud zaměstnanec vytvoří předmět práv průmyslového vlastnictví (patent, ev. technické
řešení, design výrobku), je povinen o něm písemně vyrozumět předsedu VR. Oznámení
projedná vědecká rada, která navrhne řediteli CKTCH další postup.
Majetková práva k předmětu průmyslového vlastnictví vytvořeného zaměstnancem při
plnění úkolů a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu zaměstnance k CKTCH
(nebo z DPP nebo z DPČ), jakož i k předmětu průmyslového vlastnictví vytvořeného
zaměstnancem CKTCH v pracovní době v prostorách CKTCH náleží CKTCH. Tím není dotčeno
právo zaměstnance na původcovství k předmětu průmyslového vlastnictví.
Nevykonává-li CKTCH majetková práva k dílu vůbec nebo nevykonává-li je dostatečně,
původce má právo požádat CKTCH o udělení licence za obvyklých podmínek, pokud na straně
CKTCH neexistuje závažný důvod pro její odmítnutí.
Vědecká rada zajistí schopnost CKTCH prokázat a doložit, že konkrétní dílo je dílem
zaměstnaneckým, tzn. bylo vytvořeno ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního
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vztahu. Vědecká rada dále sleduje vznik zaměstnaneckých děl a dbá na to, aby byla vůči nim
řádně vykonávána majetková práva.
Autorská práva náleží autorovi díla, tedy fyzické osobě, která dílo vytvořila vlastní tvůrčí
činností, sama nebo spolu s jinými spoluautory.
Pokud zaměstnanec vytvoří autorské dílo ke splnění povinností vyplývajících z
pracovněprávního vztahu (nebo z DPP nebo z DPČ), majetková práva k dílu vykonává
zaměstnavatel.
5.4

Uplatnění majetkových práv zaměstnavatele

Zaměstnavatel (CKTCH) do 3 měsíců rozhodne, zda na poznatek uplatní právo.
Bude-li výsledkem výzkumného projektu (na němž se podíleli pracovníci CKTCH v rámci svých
pracovněprávních vztahů i na základě DPP nebo z DPČ) patentový vynález, vztahuje se na něj
ustanovení o zaměstnaneckých vynálezech. Majitel patentu (příjemce) je pak dle ustanovení
§ 19 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, povinen učinit nabídku
licence.
Původce předmětu práv průmyslového vlastnictví, na které CKTCH uplatnilo právo, má nárok
na jednorázovou odměnu, jejíž výše se odvíjí dle toho, zda CKTCH uplatní pouze právo
k ohlášenému zaměstnaneckému předmětu práv průmyslového vlastnictví nebo podá
patentovou přihlášku (národní/PCT přihlášky) nebo bude předmětu práv průmyslového
vlastnictví udělen evropský patent, patent USPTO nebo japonský patent.
CKTCH uzavře s původcem (s původci) smlouvu o poskytnutí odměny za uplatnění práva na
předmět práv průmyslového vlastnictví.
Byl-li předmět práv průmyslového vlastnictví vytvořen kolektivem původců, odměna se dělí
dle míry, jakou se každý ze spolupůvodců na vytvoření předmětu práv průmyslového
vlastnictví podílel, jinak rovným dílem. Proto je nutné současně s nahlášením výsledků
k evidenci předsedovi VR rovněž uvést míry podílů jednotlivých osob z kolektivu původců na
výsledku.
Uzavře-li CKTCH na straně poskytovatele licenční smlouvu, jejímž předmětem bude
poskytnutí souhlasu k využívání práv k předmětu práv průmyslového vlastnictví vytvořeného
v rámci pracovněprávního vztahu nebo DPP či DPČ, náleží původci odměna za využití
příslušného předmětu práv průmyslového vlastnictví. Rozdělení výnosů a odměn za využití
licence pro CKTCH, původce a pracoviště původce (oddělení), je odvislé od čistého výnosu
pro CKTCH a podléhá schválení ředitelem CKTCH. Čistým výnosem je myšlen rozdíl mezi
příjmem z licencí a veškerými náklady spojenými s tržním zhodnocením předmětu (zejména
s ochranou práva předmětu práv průmyslového vlastnictví – např. patentová přihláška,
platby patentovým zástupcům, udržovací poplatky atp.).
5.5

Vyúčtování výnosů

Ekonom provede každoroční vyúčtování výnosů získaných z kontrahovaného výzkumu či
jiných příjmů získaných z uplatňování práv k duševnímu vlastnictví. Nejpozději do 20. ledna
následujícího roku předá přehled skutečně přijatých příjmů za předchozí kalendářní rok
řediteli CKTCH jako podklad pro vyplacení odměn původcům, příp. spolupůvodcům výsledků.
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Ředitel rozhodne o rozdělení odměn a dá pokyn vedoucí personálního úseku k jejich
vyplacení.
CKTCH podporuje výzkumnou a publikační činnost. Pravidla pro přidělení odměn za
publikační aktivitu navrhuje VR, o udělení a výši odměn rozhoduje na základě návrhu VR
ředitel. Kritéria pro udělování odměn jsou na disku v adresáři VR, kde je publikační aktivita
zaměstnanců CKTCH zaznamenávána.
5.6

Smluvní ošetření práv k poznatkům

Žádný komerční subjekt nemá přednostní přístup k výsledkům vědy a výzkumu činnosti
CKTCH. V souladu se statutem CKTCH je prováděn nezávislý výzkum v oblasti
kardiovaskulárních onemocnění, transplantací ledvin, srdce a jater s využitím poznatků
lékařské genetiky.
V případě poznatků, u kterých došlo k jejich vytvoření za účasti tvůrčí činnosti dalších osob,
které je nevytvořili v rámci pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu k CKTCH,
je nutno před zajištěním průmyslově-právní ochrany písemně smluvně sjednat, která osoba
se stane případným spolupřihlašovatelem poznatku k ochraně, včetně stanovení
spoluvlastnického podílu na poznatku, způsobu spolufinancování průmyslově-právní
ochrany, jakož i způsobu rozhodování o jeho využívání, udělování licencí, převodu či jiného
nakládání s vytvořeným poznatkem (smlouva o spoluvlastnictví). Alternativně, CKTCH může
vyjednat převod práv k poznatku tak, aby se CKTCH stalo výlučným vlastníkem vytvořeného
poznatku.
Původce poznatku, na nějž CKTCH uplatnilo právo nebo jehož je CKTCH majitelem či
vlastníkem, je povinen v průběhu komercializace a po celou dobu využívání daného poznatku
CKTCH poskytovat veškerou potřebnou součinnost tak, aby tento předmět bylo možno řádně
a efektivně využívat.

6
6.1

Související dokumenty
Obecně závazné právní předpisy v platném znění

Zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů
Zákon 527/1990 Sb. O vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Zákon 121/2000 Sb. autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách
Zákon č. 207/2000 Sb. O ochraně průmyslových vzorů
Zákon č. 478/2000 Sb. O užitných vzorech
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