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Článek 1 
Základní pojmy 

(1) Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lid-
ského myšlení. Tato směrnice se zabývá pouze duševním vlastnictvím ve vztahu 
k právům průmyslového vlastnictví. 

(2) Komercializace je finanční zhodnocení duševního vlastnictví (prodej, licence aj.). 

(3) Komercializační projekt je projekt zhodnocení duševního vlastnictví. 

(4) Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví je realizována zápisem (a udržováním) 
patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, aj. 

(5) Pojmy patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka aj. jsou definovány 
v příslušných zákonech – především se jedná o: 

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 
 Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, 
 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích,  
 Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů,  
 Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,  
 Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, 
 Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, 
 Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. 

(6) Původce je jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pra-
covněprávním vztahu, která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví 
(tj. v případě VŠTE zaměstnanec – akademický i neakademický pracovník i student, 
ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo jiná osoba, která do-
časně pracuje nebo provádí výzkum na univerzitě). 

Článek 2 
Proces komercializace 

(1) Pokud pracovníci či další osoby ve vztahu k VŠTE (viz čl. 1) při vykonání své činnosti 
dosáhnou výstupů, které mají komercializační potenciál nebo nejsou schopni tento 
potenciál posoudit. Vyplní oznámení o objevu/vynálezu (příloha č. 1), které předají 
na Útvar prorektora pro tvůrčí činnost (dále jen „ÚPTČ“). Od této chvíle se na pracov-
níka či další osoby vztahuje čl. 3 této směrnice. 

(2) Komise jmenovaná prorektorem pro tvůrčí činnost rozhodne do 1 měsíce, zdali se 
VŠTE bude podílet na komercionalizaci. V odůvodněných případech může být lhůta 
prodloužena prorektorem pro tvůrčí činnost na dvojnásobek. 

(3) V komisi jsou zpravidla odborníci na danou oblast, kvestor nebo delegovaný zá-
stupce, prorektor pro tvůrčí činnost případně delegovaný zástupce a ředitel ústavu 
nebo delegovaný zástupce. Komise má lichý počet členů a usnáší se hlasováním. 

(4) Všichni členové komise podepisují dohodu o mlčenlivosti střetu zájmů. 

(5) Členové komise s výjimkou Útvaru prorektora pro tvůrčí činnost a kvestorátu mají 
nárok na přiměřenou odměnu, kterou stanovuje prorektor pro tvůrčí činnost.  

(6) Odměna je u akademických a vědeckých pracovníků VŠTE zanesena do ETMS konta. 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/441_2003-072014B.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/452_2001_2011.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/527_1990-072014B.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/206_00/206_2000.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/478_1992-072014B.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/207_2000-072014B.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/529_1991-072014B.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2015/378_2007_032015.pdf
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3690017/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/priloha_c_1/
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(7) Komise může požádat o zpracování interních i externích znaleckých posudků. Pokud 
by jejich zpracování nebylo možné ve lhůtách podle odst. 2, lhůty se o dobu zpraco-
vání posudku prodlužují. 

(8) V případě, že předkladatelé nedostanou odpověď ve lhůtách dle odst. 2 od oznámení 
vynálezu, mohou s danými nehmotnými statky naložit dle uvážení. 

(9) V případě kladného stanoviska je založen projekt komercionalizace s vlastní zakáz-
kou, rozpočtem a dalšími podrobnostmi, kterými jsou především forma ochrany du-
ševního vlastnictví, způsob ověření, harmonogram, odhad nákladů apod. dle indivi-
duálních charakteristik projektu. V případě projektů celouniverzitních, projekt vy-
tváří Útvar prorektora pro tvůrčí činnost ve spolupráci s původcem. V případě pro-
jektů ústavních, projekt vytváří ředitel ústavu nebo pověřený pracovník ve spolu-
práci s původcem. 

(10) V případě negativního stanoviska je možné uvažovat o postupu dle čl. 4. Pokud nedo-
jde k dohodě do 1 měsíce, může původce s výsledky výzkumu vývoje a tvůrčí činnosti 
nakládat dle vlastního uvážení.  

(11) Náklady na komercionalizaci (patentové přihlášky, ověření, prodej apod.) nese VŠTE 
a může pro jejich pokrytí využívat výzkumných a rozvojových projektů. Stanovení 
nákladového střediska proběhne na základě jednání s příslušným ředitelem/řediteli 
ústavu, kvestorem a prorektorem pro tvůrčí činnost. 

(12) K projektu se vyjadřuje rektor a všichni autoři, kteří se podíleli na tvorbě výstupu 
včetně osob, jež nemají s VŠTE pracovně právní vztah. Pro všechny osoby platí ml-
čenlivost, a že nesmí být ve střetu zájmů. Pokud by toto nemohly naplnit, musí se 
vzdát posuzování projektu nebo musí delegovat zástupce. 

(13) V případě kladného posouzení dle předchozího bodu je uzavřena smlouva o komer-
cionalizaci. 

(14) Původci, který vytvořil v rámci plnění studijních povinností nebo pracovních úkolů 
vynález nebo jiný předmět práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem, 
na které VŠTE uplatnila právo, má nárok na přiměřenou odměnu. Touto odměnou 
nejsou dotčeny jiné odměny dle vnitřních předpisů VŠTE, ani výše mzdy příslušného 
pracovníka. Níže je uvedena orientační výše odměny pro původce a VŠTE. Konkrétní 
výše odměny je stanovena ve smlouvě. 

Výše čistého 
zisku 

VŠTE Původce 

do 1 mil. Kč 45 % 55 % 

od 1 mil. Kč 
do 5 mil. Kč 

450 000 Kč + 60 % z částky na 
1. mil. Kč 

550 000 Kč + 40 % z částky nad 
1 mil. Kč 

Nad 5 mil Kč 
2 850 000 Kč + 75 % z částky 
nad 5 mil. Kč 

2 150 000 + 25 % z částky nad 
5 mil. Kč 

(15) Čistým ziskem v předchozím odstavci se myslí výnosy po odečtení veškerých nákladů 
spojených s komercializačním projektem. 
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Článek 3 
Zákaz publicity a vydávání vědeckých článků 

(1) Od doby založení komercializačního projektu do doby, kdy je projekt právně ochrá-
něn (např. je podána patentová přihláška apod.) platí zákaz jakékoliv publikace nebo 
propagace. Veškeré výstupy k dané problematice v daném období proto podléhají 
schválení prorektorovi pro tvůrčí činnost. V případě projektů ústavních výstupy 
schvaluje ředitel ústavu. 

(2) Jakmile dojde k právní ochraně informuje prorektor pro tvůrčí činnost původce o 
možnosti zveřejňování a publikování. V případě projektů ústavních informuje ředitel 
ústavu. 

(3) Výstupy už nadále nebudou podléhat kontrole prorektora pro tvůrčí činnost.  

Článek 4 
Ochrana výsledků výzkumu vývoje a tvůrčí činnosti bez komercializačního pro-

jektu 

(1) Prorektor pro tvůrčí činnost se může dohodnout s původci, že VŠTE právně ochrání 
nebo neochrání výsledek výzkumu vývoje a tvůrčí činnosti, aniž by vznikl projekt ko-
mercionalizace. V případě projektů ústavních ředitel ústavu. V takovém případě není 
nutné stanovovat komisi dle čl. 2 odst. 3. 

(2) Dojde-li k dohodě o ochraně výsledků podle předchozího odstavce, je i v tomto pří-
padě uplatněn čl. 2 odst. 11. 

(3) Projekt komercializace může být v budoucnu dodatečně kdykoliv založen (například 
po získání potřebných finančních prostředků na ověření technologie) a celý proces 
probíhá dle čl. 2 odst. 3 a více. 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Pokud byl výzkum a vývoj vedoucí k vytvoření nehmotných statků financován z ve-
řejných zdrojů cestou grantu od některé domácí či zahraniční grantové agentury, 
může být právo autorů k nakládání se vzniklými nehmotnými statky omezeno 
smluvní dokumentací zakotvující podmínky čerpání těchto finančních zdrojů. 

(2) Pokud nehmotný statek, o jehož duševní vlastnictví se jedná, vznikl na základě spo-
lečného výzkumu či vývoje více institucí výzkumu a vývoje financovanými převážně 
z veřejných zdrojů, je nutné vyjasnit podíly a uzavřít smlouvu o spolupráci a rozdělení 
duševních práv. Toto samé platí v případě spolupráce s komerční sférou. 

(3) Evidenci o všech právech k duševnímu vlastnictví vede Útvar prorektora pro tvůrčí 
činnost. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oznámení o objevu/vynálezu 
Příloha č. 2 - Algoritmus 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3690017/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/priloha_c_1/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3690017/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/priloha_c_1/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/3690017/aktualni_zneni_normy_vc_priloh/priloha_c_2/

