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Směrnice ředitele České geologické služby č. 5/2014
Způsob nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací a výzkumná spolupráce
s podniky – nepřímá státní podpora
v České geologické službě
Preambule
Tato směrnice upravuje závazně způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje získaných
Českou geologickou službou jako příjemcem podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných
prostředků, dle zák. č. 130/2002 Sb. v platném znění a dle Sdělení Komise – Rámec pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
Čl. 1
Výsledky veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích
1.1 Vlastníkem výsledku veřejné zakázky, který není chráněn zák. č. 121/2000 Sb.
(autorským zákonem), je dle ust. § 16 odst. 1 zák.č. 130/2002 Sb. poskytovatel. Zveřejnit
takový výsledek lze pouze s předchozím souhlasem poskytovatele. Bude-li se na části
veřejné zakázky podílet třetí osoba, bude smlouva s touto osobou obsahovat zde uvedené
skutečnosti.
1.2 Pokud výsledek veřejné zakázky naplní znaky díla dle zák. č. 121/2000 Sb. (autorský
zákon), uplatní, dle ust. § 16 odst. 2 zák. č. 130/2002 Sb. Česká geologická služba vůči
třetím osobám, právo k těmto výsledkům ve smyslu příslušných ustanovení autorského
zákona formou ujednání ve smlouvě s takovou třetí osobou, a to formou výhradní,
bezplatné, časově a prostorově neomezené licence ke všem způsobům užití díla
s oprávněním takovou licenci postoupit poskytovateli podpory. Je-li autorem
zaměstnanec České geologické služby, pak bude s tímto zaměstnancem uzavřena dohoda,
dle ust. § 58 autorského zákona, dle níž je Česká geologická služba oprávněna postoupit
poskytovateli výkon autorových majetkových práv bez jeho souhlasu a dále, že
zaměstnanci nenáleží dodatečná odměna, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená
autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k
zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku.
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Čl. 2
Výsledky činností ve výzkumu, vývoji a inovacích mimo veřejné zakázky
2.1 Práva k výsledkům tohoto typu činností patří výhradně příjemci – České geologické
službě, pokud jsou plně financovány z veřejných prostředků. Příjemce je povinen je
zpřístupnit v souladu s příslušnou smlouvou o využití výsledků všem zájemcům
publikačně, elektronicky a jinak.
2.2 Autoři těchto výsledků - pracovníci České geologické služby – jsou povinni při jejich
prezentaci uvést kromě svého jména vždy i název Česká geologická služba a název
poskytovatele veřejných finančních prostředků, na základě kterých výsledek vznikl.
2.3 V případě, že výsledek tohoto typu činnosti byl financován z veřejných zdrojů z více než
50% a méně než 100%, je příjemce – Česká geologická služba - povinna přednostně
poskytnout výsledky v souladu se smlouvou o využití výsledků subjektům, které se na
podpoře z neveřejných zdrojů podílely.
I zde platí ustanovení bodu 2.2.
2.4 Ustanovení bodu 1.2 platí obdobně.
Čl. 3
Nepřímá státní podpora poskytovaná podnikům prostřednictvím veřejně financovaných
organizací pro výzkum a šíření znalostí
3.1. Výzkum jménem podniků (smluvní výzkum nebo výzkumné služby)
Pokud je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána k provádění
smluvního výzkumu nebo poskytování výzkumné služby určitému podniku, který obvykle
stanoví podmínky smlouvy, vlastní výsledky výzkumných činností a nese riziko neúspěchu,
nebude na tento podnik v případě, že výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura
obdrží za své služby přiměřenou odměnu, zpravidla převedena žádná státní podpora. Jedná se
zejména o situace, kdy je splněna jedna z podmínek popsaných v článku 2.2.1. bodu 25
Sdělení Komise (2014/C/198/01)- Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Pokud si výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura ponechá vlastnictví práv
duševního vlastnictví nebo příslušná přístupová práva, lze jejich tržní hodnotu odečíst od
ceny, jež má být zaplacena za dotčené služby.
3.2. Spolupráce s podniky
Má se za to, že projekt je realizován prostřednictvím účinné spolupráce, pokud alespoň dvě
nezávislé strany sledují společný cíl na základě dělby práce, společně stanoví rozsah projektu,
podílejí se na jeho koncipování, přispívají k jeho provádění a sdílejí finanční, technologická,
vědecká a jiná rizika projektu, jakož i jeho výsledky. Náklady na projekt může nést v plné
výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Podmínky projektu
spolupráce, zejména co se týče příspěvků na jeho náklady, sdílení rizik a výsledků, šíření
výsledků, přístupu k právům duševního vlastnictví a pravidel pro přidělení těchto práv, je
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třeba stanovit před zahájením projektu). Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní
výzkum a poskytování výzkumných služeb.
Jsou-li projekty spolupráce prováděny společně podniky a výzkumnými organizacemi nebo
výzkumnými infrastrukturami, má Komise za to, že zúčastněným podnikům není
prostřednictvím těchto subjektů kvůli příznivým podmínkám spolupráce poskytnuta nepřímá
státní podpora, pokud je splněna jedna z podmínek popsaných v článku 2.2.2., bodě 28 a 29
Sdělení Komise (2014/C/198/01)-Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Pokud není splněna žádná z podmínek v bodě 28, bude se celá hodnota příspěvku
výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur na projekt považovat za výhodu pro
spolupracující podniky, na kterou se vztahují pravidla státní podpory.
Čl. 4
Autorská práva
Autorská práva k výše uvedeným typům výsledků náleží autorovi a jsou zaručena zákonem č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

Tato směrnice nahrazuje v plném znění Směrnici ředitele č. 1/2011 a platí až do odvolání.
V Praze dne 3.12.2014

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel ČGS
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