
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú. 
___________________________________________________________ 

 
370 01 Č. Budějovice, Žižkova tř. 6, tel.: 386 116 811, http://www.vsers.cz, e-mail: info@vsers.cz 

 
 

Rozhodnutí ředitelky Vysoké školy evropských  
a regionálních studií, z. ú. 

O nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích 
 

Článek 1 
Při nakládání s výsledky veřejné zakázky Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. 
postupuje podle § 16 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. 
 

Článek 2 
Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, 
patří Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. není-li zvláštními právními předpisy 
stanoveno jinak (viz § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací). 
 

Článek 3 
Ochrana duševního vlastnictví na Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. probíhá 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že výsledky činnosti ve 
výzkumu, vývoji a inovacích na Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. mohou 
být v souvislosti s oblastmi činnosti Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. 
toliko autorskými díly či souvisejícími právy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění (autorského zákona), postupuje Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. v 
souladu zejména s autorským zákonem. 
 

Článek 4 
1. V případě, kdy je autorské dílo vytvořeno zaměstnancem za účelem splnění povinností 

vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, vykonává majetková práva 
k takovému zaměstnaneckému dílu přímo Vysoká škola evropských a regionálních 
studií, z. ú. jako zaměstnavatel. 

2. V případě, kdy autorské dílo naplňuje znaky školního díla ve smyslu autorského 
zákona, užívá ho Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. v souladu se 
zákonnou licencí danou jí autorským zákonem. Při zveřejňování kvalifikačních prací 
postupuje Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. dle zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

3. V ostatních případech Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., pokud se 
dozví o vytvoření autorského díla, jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, zahájí jednání s autorem o podmínkách uzavření licenční smlouvy, která 
zajistí Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. užití pro vlastní výzkumné, 
vnitřní a výukové potřeby. 

 
Článek 5 

Každý zaměstnanec a student Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. je povinen: 
a) chránit veškeré duševní vlastnictví Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. 

ú., jakož i práva s ním spojená, 



b) zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávněnými zájmy Vysoké školy 
evropských a regionálních studií, z. ú. ve vztahu k duševnímu právu Vysoké školy 
evropských a regionálních studií, z. ú., 

c) dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které je majetkem Vysoké školy evropských a 
regionálních studií, z. ú. nebo k němuž má Vysoká škola evropských a regionálních 
studií, z. ú. licenční, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze pro potřebu 
Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. a v jejím oprávněném zájmu, 

d) dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu k 
Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú., ani z jiné činnosti prováděné pod 
jménem instituce nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob. 

 
Článek 6 

Každý zaměstnanec nebo externí pracovník je v případě vytvoření autorského díla jako 
výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích povinen informovat o takovém vytvoření 
ředitele z. ú., který zajistí, aby Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. zahájila s 
autorem jednání o uzavření licenční smlouvy, je-li to v daném případě účelné. 
 

Článek 7 
Toto rozhodnutí ředitele nabývá účinnosti dnem 1.8.2017 a ruší a plně nahrazuje Směrnici o 
nakládání s výsledky výzkumu a vývoje (dle par. 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.) ze dne 
2.5.2013. 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 31.7.2017  ……………………………. 
        Jitka Pánová 
        ředitelka z. ú. 
   
 


