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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 9/2017 Komercializace výsledků vý-
zkumu a vývoje ze dne 21. 7. 2017 (č. j. VŠTE005843/2017).  

(2) Dochází ke změně garanta normy na Prorektora pro tvůrčí činnost. 

(3) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

 

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 pracovníka 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 ús-
tavu nebo delegovaný zástupce. Komise má lichý počet členů a usnáší se hlaso-
váním. 

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

(9) V případě kladného stanoviska je založen projekt komercionalizace s vlastní za-
kázkou, rozpočtem a dalšími podrobnostmi, kterými jsou především forma 
ochrany duševního vlastnictví, způsob ověření, harmonogram, odhad nákladů 
apod. dle individuálních charakteristik projektu. V případě projektů celouniver-
zitních, projekt vytváří Útvar prorektora pro tvůrčí činnost ve spolupráci s pů-
vodcem. V případě projektů ústavních, projekt vytváří ředitel ústavu nebo pově-
řený pracovník ve spolupráci s původcem. 

(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 ře-
ditelem/řediteli ústavu, kvestorem a prorektorem pro tvůrčí činnost. 

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/
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Článek 3 

Zákaz publicity a vydávání vědeckých článků 

(1) Od doby založení komercializačního projektu do doby, kdy je projekt právně 
ochráněn (např. je podána patentová přihláška apod.) platí zákaz jakékoliv pu-
blikace nebo propagace. Veškeré výstupy k dané problematice v daném období 
proto podléhají schválení prorektorovi pro tvůrčí činnost. V případě projektů ús-
tavních 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 komercionalizace. V případě projektů ústavních ředitel ústavu. 
V takovém případě není nutné stanovovat komisi dle čl. 2 odst. 3. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

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

 

(4) Dochází ke změně Přílohy č. 1 – Oznámení o objevu/vynálezu. 

(5) Dochází ke změně Přílohy č. 2 – Algoritmus. 

 

 
Změny v dodatku jsou označeny kurzívou. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. 
 
 

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_2/
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/

