
                                                                

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Pokyn ředitele  č. 6 / 2010 
                                         Způsob nakládání s novými výsledky 

 

                                                  Platí od: 1.12.2010                         

 
 
Ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků v aktuálním znění vydávám pokyn ředitele č. 6/2010 k výsledkům 
získaným výzkumnou činností v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen 
ÚBO): 
 
1. Zaměstnanec, který vytvořil popis dosaženého výsledku (článek), je autorem tohoto díla 
    a vytvořil-li zaměstnanec tuto publikaci ke splnění svých povinností vyplývajících 
    z pracovně-právního či obdobného vztahu k zaměstnavateli, je publikace zaměstnaneckým 
    dílem podle § 58 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon). 
    1.1 Majetková práva k zaměstnaneckému dílu (článku), tedy právo dílo užít, vykonává 
    Ústav biologie obratlovců (dále viz bod 3.1). Výkonem majetkových práv není narušena 
    možnost dohody s nakladatelem o honorářích pro jednotlivé autory podílející se na 
    kolektivním díle. 
    1.2 Dílo (článek) může publikovat pouze Ústav biologie obratlovců nebo autor se     
    souhlasem Ústavu biologie obratlovců a s uvedením afiliace Ústavu biologie obratlovců 
    ( pokyn ředitele č. 1/10 – adresy na vědeckých výstupech ÚBO AV ČR, v.v.i. ) a   
    zdroje financování.         
             
 
2. Publikování výsledků výzkumu ve vědeckých a odborných časopisech zajišťují autoři, 
    kteří výsledky výzkumu publikují jako zaměstnanci Ústavu biologie obratlovců a jejich 
    zveřejnění zprostředkují. Autoři jsou povinni publikované výsledky bez zbytečného 
    prodlení předložit k evidenci střediska vědeckých informací Ústavu biologie obratlovců. 
 
3. Výsledky, vytvořené za finančního přispění veřejných prostředků: 
    3.1 Výsledky základního výzkumu plně financované z veřejných prostředků: Vzhledem k 
    individuálnímu charakteru vědecké práce a jejích výsledků se Ústav biologie obratlovců,    
    AV ČR, v.v.i. vzdává práva na výkon majetkových práv a autorovi uděluje licenci na jejich    
    výkon podle odst. 3, § 58 autorského zákona. 
    3.2 Výsledky aplikovaného výzkumu plně financované z veřejných prostředků: Výsledky 
    jsou před jakýmkoli zveřejněním autorem vyhodnocovány, zda není možné je poskytnout 
    k využití; pokud ano, s uživatelem výsledků je uzavřena smlouva o využití výsledků. 
    Patentová ochrana viz bod 5 tohoto předpisu. 
 
4. Výsledky, vytvořené za finančního přispění neveřejných prostředků: 
    4.1 Před nakládáním s těmito výsledky je přihlédnuto k možnému využití výsledků 
    a vlastnickým a užívacím právům vyplývajícím z předchozích dohod (dohoda o 



    poskytnutí podpory, dohoda se spolupracujícím subjektem, atp.). Před využitím těchto 
    výsledků je s uživateli uzavřena dohoda o využití výsledků. 
    4.2 Výsledky jsou v případě, že podíl neveřejných prostředků byl nižší než 50%, vždy 
    nejdříve nabídnuty spolupracujícímu subjektu, který výsledky částečně financoval. 
    4.3 Je-li podíl neveřejných prostředků minimálně 50% anebo větší, jsou výsledky 
    publikovány jedině se souhlasem ÚBO a spolupracujícího subjektu. 
 
5. Patentování výsledků aplikovaného výzkumu řeší směrnice Zásady patentové politiky 
    Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně dne 20.11. 2010                                               doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
                                                                                      Ředitel ÚBO AV ČR, v.v.i. 
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