ČESKÉ VYSOKÉ UČENĺ TECHNICKÉ V PRAZE

Směrnice prorektora č. 2 I 2014
Postup při správě a využití duševnĺho vlastnictví ČVUT

Čj.: 011114151922NP

V Praze dne 18.3.2014

PREAMBULE

ČVUT je organizací zabývající se vzděláváním a výzkumem. Vytváří vědecké
poznatky, metody a technologie, které nalézají uplatnění v aplikační sféře a ve
společnosti. Úspěšné využívání těchto znalostí vede k dalšímu vytváření či inovaci
produktů a vzniku pracovních míst.
ČVUT podporuje spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků výzkumu a vývoje
je pro něj prioritou. Transfer výsledků výzkumu a vývoje zajišťuje pomocí své
podpůrné infrastruktury
, zejména pomocí Patentového střediska rektorátu ČVUT a
1
celoškolského pracoviště pro evaluaci a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje
Inovacentra ČVUT.

lnovacentrum ČVUT administruje dílčí projekty komercializace výsledků výzkumu a
vývoje, zejména identifikuje vhodné nástroje finanční podpory a předkládá návrhy na
1

Směrnice prorektora č. 1/2014

-

Systém podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků

vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry na ČVUT (zastřešující dokument)

poskytnutí této podpory příslušným rozhodovacím složkám. Uspěšná komercializace
zpravidla předpokládá zajištění právní ochrany pro výsledky výzkumu a vývoje.
Procesem zajištění právní ochrany a s tím souvisejícím vytvářením duševního
vlastnictví ČVUT se zabývá tento předpis.
Tento předpis je také vnitřním předpisem, který v souladu s ustanovením

16 odst. 3

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, eXperimentálnĺho vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
‚zákon č. 130/2002 Sb.“), upravuje způsob a využívání výsledků činnosti ve výzkumu
a vývoji.
Tímto předpisem nejsou dotčena práva a povinnosti vztahující se k ochraně a
využívání výsledků výzkumu a vývoje stanovená poskytovatelem dotace. Pravidla
poskytovatele dotace mají přednost před tímto předpisem. Obdobně má přednost
například smlouva o zakázkovém nebo kolaborativním výzkumu, konzultační činnosti
apod. v případě, že jsou zvláštní práva a povinnosti vztahující se k ochraně a
využívání duševního vlastnictví stanovena v takové smlouvě mezi ČVUT a třetí
osobou.

Působnost
1.1

Tento předpis se vztahuje pouze na výsledky výzkumu a vývoje, které byly
vytvořeny v rámci pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu
k ČVUT a zároveň mají aplikační potenciál (dále jen „výsledek výzkumu a
vývoje“).

1.2

lnovacentrum ČVUT (dále jen „IC“) připravuje dílčí projekty ověřování
aplikačního

potenciálu

výsledku

výzkumu

a

vývoje

a

ve

spolupráci

s Patentovým střediskem (dále jen „PS“) pomáhá zajistit jejich právní ochranu.
Tento předpis rovněž popisuje způsob rozdělení příjmů z komercializace
výsledků výzkumu a vývoje a vymezuje některá práva a povinnosti jejich
původců a autorů (dále společně jen jako „původce“).

II.
Oznámení o výsledcích výzkumu a vývoje

2.1

O výsledcích výzkumu a vývoje s aplikačním potenciálem jsou původci povinni
neprodleně

vyrozumět PS

nebo

IC

prostřednictvím

standardizovaných

formulářů.
2.2

Údaje budou po jejich přijetí IC nebo PS zavedeny do centrální databáze
ČVUT.

III.
Rozhodnutí o uplatnění práv k duševnímu vlastnictví

3.1.

Pokud lC ve spolupráci s PS dle interní metodiky dospěje kzávěru, že
předložené výsledky výzkumu a vývoje jsou chránitelné (např. patentem,
užitným vzorem, autorský právem nebo jako know-how), vypracuje IC do
2 měsíců od oznámení původcem dle článku II. návrh Rozhodnuti o uplatnění
práv k duševnímu vlastnictví.

3.2.

Při zpracování návrhu se zohlední zejména povaha výsledku, jeho způsobilost
k možnému komerčnímu využívání, stejně jako práva a povinnosti k výsledku
vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb., podmínek poskytovatele dotace nebo
smlouvy mezi ČVUT a třetí osobou.

3.3.

Zpracovaný návrh předloží IC příslušné rozhodovací složce ČVUT, která do
1 měsíce rozhodne o uplatnění práv k duševnímu vlastnictví. Rozhodnutí o
uplatnění práv k duševnímu vlastnictví bude vyhotoveno ve třech stejnopisech,
z nichž jeden obdrží původce, jeden stejnopis zůstane rozhodovací složce a
jeden zavede 10 do centrální databáze duševního vlastnictví ČVUT.

3.4.

V případě kladného rozhodnutí uplatnit práva k duševnímu vlastnictví náleží
práva k výsledku ČVUT, které je tímto přebírá do správy. Pokud bude
následně rozhodnuto o zajištění průmyslověprávní ochrany, vypracuje PS ve

spolupráci s IC a původci příslušnou přihlášku průmyslového vlastnictví
(zpravidla patentu nebo užitného vzoru) a podá ji k Úřadu průmyslového
vlastnictví ČR nebo k jinému orgánu příslušnému k registraci průmyslového
vlastnictví. PS v řízení před tímto Úřadem ČVUT zastupuje.
3.5.

Po dobu určenou v rozhodnutí o uplatnění práv k duševnímu vlastnictví nesmí
být informace týkající se jeho předmětu žádným způsobem zveřejněny. Za
zveřejnění se považuje jakékoli zpřístupnění informací veřejnosti, jako je
například uveřejnění v časopise, přednesení na semináři, konferenci a
obdobných akcích, vystavení na výstavě, postoupení výrobku na trh, ale i
obhajoba diplomových, dizertačních a obdobných prací a podobně.

3.6.

Všichni zaměstnanci, kteří přijdou do styku s informacemi, u nichž se uvažuje
o ochraně, jsou povinni zachovávat o nich mlčenlivost minimálně po dobu
určenou v rozhodnutí o uplatnění práv k duševnímu vlastnictví.
Iv.
Odměna původce a rozdělení příjmů z komercializace

4.1.

Původce výsledku výzkumu a vývoje, k němuž ČVUT uplatnilo práva k
duševnímu vlastnictví, má vůči ČVUT právo na přiměřenou odměnu. Výše
přiměřené

odměny

bude

stanovena

v

rozhodnutí

o

uplatnění

práv

k duševnímu vlastnictví.
4.2.

Pro stanovení výše přiměřené odměny je rozhodný technický a hospodářský
význam duševního vlastnictví, její minimální výše je však vždy alespoň
10. 000,- Kč (dále jen „motivační odměna“). Nástrojem podpory, ze kterého
bude motivační odměna zpravidla vyplacena, je Fond ČVUT na podporu
výzkumu, vývoje a inovací
.
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Pravidla pro udílení příspěvků na podporu výzkumu, vývoje a inovaci (prováděcí dokument k
metodice rozpisu příspěvku MŠMT příloha Č. 10)
-

4.3.

Případné příjmy z komercializace duševního vlastnictví jsou nejprve použity na
úhradu nutných nákladů komercializace. Nutnými náklady komercializace se
rozumí zejména náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, správní a
udržovací poplatky, výše vyplacené motivační odměny dle článku IV, odst. 2
tohoto předpisu a poměrná výše daně z příjmu ČVUT. Po odečtení těchto
výdajů vzniká tzv. čistý příjem z komercializace. Evidenci nákladů a výnosů
zajišt‘uje Inovacentrum.

4.4.

Pro každý dílčí projekt komercializace bude uzavřena vnitropodniková dohoda
o spolupráci na komercializaci mezi původcem, jeho pracovištěm a dalšími
součástmi ČVUT podílejícími se na komercializaci. Účelem dohody je zejména
stanovení pravidel spolupráce a zajištění součinnosti původce. V dohodě bude
navržen model rozdělení výnosů z komercializace, který zohlední specifika
projektu a investice jednotlivých stran. Model zajistí, že vždy minimálně 50 %
z čistých příjmů připadne původci řešení.

4.5.

ČVUT si uvědomuje obtížnost a časovou náročnost spojenou s procesem
komercializace. Zavádí proto zcela unikátní motivační nástroj pro původce.
Principem tohoto nástroje je prioritní směřování příjmů z komercializace
původci, a to až do výše 1 .00O.000 Kč z čistého příjmu z komercializace. Po
uhrazení této částky původci jsou příjmy děleny dle vnitropodnikové dohody
bodu 4.4.

v
Přechod práv k duševnímu vlastnictví na původce
5.1.

V případě, že ČVUT nerozhodne o uplatnění práv k duševnímu vlastnictví do
3 měsíců od okamžiku vyrozumění dle článku II. tohoto předpisu, případná
práva k duševnímu vlastnictví přechází zpět na původce.

5.2.

Projeví-li ČVUT zájem o využitĺ duševního vlastnictví, jež přešlo zpět na
původce dle tohoto článku, poskytne původce ČVUT na písemnou výzvu

nevýlučnou bezplatnou licenci k využití tohoto vlastnictví. Duševní vlastnictví,
ke kterému bude ČVUT takto udělena licence, však může být ČVUT využito
jen pro vlastní potřebu a nesmí být využito pro jakékoli komerční účely (např.
v rámci doplňkové činnosti). V případě komerčního využití bude uzavřena
obvyklá licenční smlouva mezi majitelem duševního vlastnictví a ČVUT.
Vl.
Externí původci

6.1

Pokud byly výsledky výzkumu a vývoje vytvořeny původcem v rámci
pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k ČVUT a současně
se na jejich vzniku podílela osoba, která není zaměstnancem ČVUT (externí
původce, student), má ČVUT v případě uplatnění práv nárok pouze na
příslušný podíl.

6.2

Pokud ČVUT uplatnilo práva k podílu na duševním vlastnictví, přechází tento
podíl k duševnímu vlastnictví na ČVUT, není-li dohodnuto jinak. Právo na
původcovství nebo osobnostní práva autorská tím nejsou dotčena.
VII.
Závěrečná ustanovení

7.1

Tento předpis nabývá účinnosti dnem podpisu prorektorem ČVUT pro
vědeckou a výzkumnou činnost.

7.2

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto předpisu zůstávají po skončení
pracovního poměru, případně jiného obdobného pracovněprávního vztahu
mezi ČVUT a původcem, nedotčena.

7.3

Práva a povinnosti neupravené tímto předpisem se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 130/2002 Sb., z. č. 527/1990 Sb., o
vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, zákonem č. 478/1992
Sb., o užitných vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o
ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, zákonem č.44112003 Sb. o

ochranných známkách, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a dalšími relevantními předpisy.
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