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STANOVISKO
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
K poskytování výsledků v programu BETA
Technologická agentura ČR vydává toto stanovisko, na základě častých dotazů řešitelů v programu Beta
ohledně možností publikace výsledků. Účelem veřejné zakázky na služby ve VaV v programu Beta je získání
výsledků, které bude aplikovat Česká republika prostřednictvím příslušných orgánů státní správy.
Primárně je nakládání s výsledky upraveno v zákoně č. 130/2002 Sb. (ZPVV):
1. Publikovat výsledky je možné teprve po jejich schválení, a to pouze v případě, že jsou určeny svým
charakterem ke zveřejnění, tj. nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví. Publikaci provádí zpravidla
konečný uživatel výsledků v souladu s implementačním plánem. Příjemce může publikovat výsledky pouze
s předchozím písemným souhlasem poskytovatele/příslušného resortu jako vlastníka výsledků. Jelikož se
jedná o veřejnou zakázku a vlastníkem výstupů je poskytovatel, příjemce by např. neměl vytvářet a publikovat
články, s popisem řešení projektu nebo výsledků, v odborných časopisech, které nebyly požadovány
v zadávací dokumentaci a nemají podpůrný charakter dílčích výstupů za účelem dosažení požadovaného
výsledku.
2. K výsledkům, které mají za následek vznik práv duševního vlastnictví, musí příjemce uplatnit právo, zajistit
jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Ke zveřejnění výsledků
před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele/příslušného
resortu jako budoucího vlastníka výsledků. Od publikování je potřeba odlišit citace. Citovat je možné již
zveřejněné výsledky.
Zdroje:
Zákon č. 130/2002 Sb. (ZPVV)
§ 16 odst. 1 Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění
a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

§ 16 odst. 2:
Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské,
vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit
právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele.
Příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných
nákladů projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný
písemný souhlas poskytovatele.
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
Čl. 33, písm. d)
pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
●

●

všechny výsledky, jež nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, lze veřejně šířit, například
formou publikací, výuky či příspěvku pro normalizační orgány, tak aby je mohly jiné podniky
reprodukovat, a případná práva duševního vlastnictví plně náleží veřejnému zadavateli, nebo
dodavatel služeb, jemuž náleží výsledky, které mají za následek vznik práv duševního vlastnictví,
je povinen poskytnout veřejnému zadavateli neomezený bezplatný přístup k těmto výsledkům
a třetím stranám poskytnout přístup za tržních podmínek, například formou nevýhradních licencí.

Všeobecné podmínky
Čl. 10 odst. 2 Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány
za důvěrné…
Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny,
a) pokud se obsah informací, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, stane veřejně přístupným, a to
na základě jiných činností prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která nesouvisí
s řešením projektu, nebo
b) pokud byl požadavek zachovávat mlčenlivost odvolán těmi, v jejichž prospěch byla tato povinnost
stanovena.

