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Článek I 
Předmět úpravy 

Předmětem této Směrnice je: 

a) stanovení postupu při poskytování licencí k předmětům duševního vlastnictví 
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“); 
 

b) stanovení práv a povinností jednotlivých aktérů procesu. 

 
Článek II 

Práva k výsledkům výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ochrana 
duševního vlastnictví  

1) Každý výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Výsledek“), který 
vznikne na VŠB-TUO nebo ve spolupráci VŠB-TUO s externím subjektem, musí být 
posuzován z hlediska  práv k duševnímu vlastnictví, tzn. z hlediska zákonů upravujících 
ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti1, 2.   
 

2) V případě, že se jedná o Výsledek, který lze chránit podle výše zmíněných zákonů, stává se 
z Výsledku předmět duševního vlastnictví. Smyslem ochrany Výsledku je budoucí zveřejnění a 
praktické využití předmětů duševního vlastnictví, z pohledu této směrnice zejména pak 
komerční využití Výsledku formou poskytnutí licenčních práv.  
 

3) Před uplatněním práv k duševnímu vlastnictví Výsledku musí být v případě, že při řešení 
vědeckovýzkumných, vývojových a jiných úkolů spolupracuje VŠB-TUO s třetí osobou, 
vyjasněna vlastnická práva k danému předmětu duševního vlastnictví a výše 
spoluvlastnických podílů. 

 
4) Problematiku stanovení práv a povinností souvisejících se vznikem, oznámením, evidencí, 

ochranou, užíváním práv k předmětům duševního vlastnictví na VŠB-TUO blíže řeší směrnice 
TUO_SME_06_002. 

 
 

Článek III 
Využití předmětů duševního vlastnictví formou poskytnutí licenčních práv 

1) Je-li záměrem Výsledek využít, je pracoviště, na jehož půdě Výsledek vznikl (dále jen 
Pracoviště), povinno přizvat ke všem jednáním3 o rozdělení práv k Výsledku a způsobu 
komercializace vedoucího útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu (dále jen KvVaV) 
nebo jím pověřenou osobu.  

 
2) Využitím Výsledku se rozumí pro účely této směrnice poskytnutí práv k jeho využívání třetí 

osobě formou licenční smlouvy. 

                                                 
1
 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.  
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.  
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům 
zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.  
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).  

 
2
 Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon 

č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., ve znění zákona č. 
116/2000 Sb., zákon č. 206/2000 Sb., ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 
3
 Povinnost se týká jak fáze předcházející vzniku výsledku (případy plánování výstupů v projektech, případy smluvního výzkumu, kolaborativního výzkumu 

nebo sponzorovaného výzkumu), tak fáze po vzniku výsledku. Cílem je pomoci zamezit zakázané veřejné podpoře a naplnit tzv. zásadu péče řádného 
hospodáře ze strany univerzity. Splnění uvedené povinnosti napomáhá zachytit historii jednání a nashromáždit dostatek průkazných argumentů pro zvolený 
způsob komercializace a rozdělení práv k výsledku. 
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aspi://module='ASPI'&link='116/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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3) Poskytování licenčních práv se řídí platnými právními předpisy4, přičemž na VŠB-TUO budou 
dodržována následující pravidla: 
 
a) v případě Výsledku plně financovaného ze zdrojů univerzity nebo z jiných veřejných 

prostředků je příjemce povinen zpřístupnit Výsledky za stejných podmínek, stanovených ve 
smlouvě o využití Výsledků, všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských 
společenství nestanoví jinak. 
 

b) v případě Výsledku financovaného z prostředků univerzity nebo z jiných veřejných 
prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce 
povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití Výsledků přednostně poskytnout 
Výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,  
 

c) v případě Výsledku podílově financovaného z prostředků univerzity nebo z jiných veřejných 
prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy 
o využití Výsledků dohoda o způsobu a termínech využití Výsledků s těmi subjekty, které se 
na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,  
 

d) v případě nevyužití Výsledků podílově financovaného z prostředků univerzity nebo z jiných 
veřejných prostředků a z jiných prostředků způsobem a v době stanovené ve smlouvě o 
využití Výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené Výsledky k využití za 
nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům. 
 

 
Článek IV 

Zpřístupnění předmětů duševního vlastnictví 

1) Zpřístupněním předmětů duševního vlastnictví, resp. Výsledků za stejných podmínek dle 
článku III se rozumí jejich nabídnutí třetím osobám formou zveřejnění nabídky na portále s 
širokým domácím a mezinárodním dopadem, přičemž je možné paralelně vést vlastní 
komercializační aktivity.  
 

2) Výběr vhodného portálu pro zveřejnění nabídky a dobu zpřístupnění Výsledku na portále 
určuje vedoucí KvVaV, a to na základě rozsahu ochrany Výsledku a na základě předpokládané 
ceny licence5. 

 
3) Vedoucí útvaru KvVaV si pro své rozhodnutí může vyžádat od Pracoviště podklady související 

se vznikem Výsledku, včetně finančních zdrojů, podklady související s vlastnickými právy 
k Výsledku, příp. další, které budou pro rozhodnutí v konkrétním případě nezbytné. 

 
4) Ke zpřístupnění předmětu duševního vlastnictví musí vždy dojít před vlastní komercializací, 

tedy před uzavřením licenční smlouvy s komerčním partnerem. 
 

5) Specifikaci nabídky připraví Pracoviště, dle pokynů útvaru KvVaV. 
 

6) V případě záměru poskytnutí výhradních licenčních práv na předmět duševního vlastnictví: 
 

a) musí být nabídka učiněna formou „Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže“, jehož součástí 
musí být „Podmínky veřejné soutěže“; 

                                                 
4
 Na univerzitách zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), a dále zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
5
 Stanovení doby zveřejnění vychází ze stejných principů jako stanovení lhůty pro zveřejnění veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách. Avšak minimální dobou zveřejnění je 30 dnů. 
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b) vzor „Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže“ je přílohou č. 1 této směrnice; 

 
c) vzor „Podmínek veřejné soutěže“ je přílohou č. 2 této směrnice. 

 
 

7) Úkony vedoucí ke zveřejnění úplného znění nabídky na příslušném portále provede 
Pracoviště. 
 

8) Po uplynutí doby zveřejnění vyhodnotí Pracoviště veškeré nabídky získané ze všech 
komercializačních aktivit, přičemž v případě veřejné soutěže musí nejprve dojít ke splnění 
„Podmínek veřejné soutěže“ a teprve poté dochází k poskytnutí Výsledku nejvhodnější nabídce 
dle kritérií „Podmínek veřejné soutěže“. 
 

9) O výsledku vyhodnocení nabídek informuje Pracoviště útvar KvVaV.  
 

10) Problematika zisku, tedy výnosů získaných poskytnutím licenčních práv, je předmětem   
TUO_SME_06_002, článek 7. 
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Příloha č. 1 

 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

IČO:  

se sídlem: 

zastoupena: 

dále jen „vyhlašovatel“  

 

tímto podle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v účinném znění, vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy 

………………………., dále jen „smlouva“, 

 

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem této soutěže, aby mu podávaly návrhy 
na uzavření smlouvy v souladu s Podmínkami soutěže, které jsou přílohou Oznámení o vyhlášení 
veřejné soutěže. 

Navrhovatel je v nabídce povinen uvést podmínky obsahu smlouvy, na nichž Vyhlašovatel soutěže 
trvá a jež tvoří jako příloha „Obecné podmínky soutěže“ součást podmínek této soutěže. Od 
požadovaných podmínek se navrhovatelé nesmí co do obsahu odchýlit.  

Navrhovatelé jsou oprávněni žádat dodatečné informace týkající se podmínek soutěže. Žádosti o 
dodatečné informace musí být výslovně označeny jako „Žádost o dodatečné informace“ a musí být 
Vyhlašovateli doručeny nejpozději …. dnů před uplynutím lhůty pro podávání návrhů do sídla 
Vyhlašovatele, k rukám ……………… , nebo elektronicky na el. adresu ……………. . Dodatečné 
informace vyžádané navrhovatelem budou Vyhlašovatelem uveřejněny do 6 dnů od doručení 
žádosti navrhovatele o dodatečné informace týkající se podmínek soutěže na internetových 
stránkách Vyhlašovatele. Vyhlašovatel může poskytnout dodatečné informace k podmínkám 
soutěže i bez předchozí žádosti některého z navrhovatelů. 

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení této soutěže a končí dnem ………. ve ……  
hodin. 

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které 
navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže provedené Vyhlašovatelem nebo v jiných 
případech v souladu s podmínkami uvedenými v Obecných podmínkách soutěže.  

Lhůta pro oznámení vybraného návrhu navrhovatelům činí …. dnů od uplynutí lhůty pro podávání 
návrhů. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky soutěže, zrušit soutěž a odmítnout 
všechny předložené návrhy.  

 

V Ostravě dne …………….. 

--------------------------------------- 

podpis 

Přílohy: 

Obecné podmínky soutěže ze dne ………………… 
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Příloha č. 2 
 

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

IČO:  

se sídlem: 

zastoupena: 

dále jen „vyhlašovatel“  

 

vyhlašuje podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veřejnou soutěž o 

nejvhodnější návrh (dále jen „veřejná soutěž“) na uzavření …………………………….. a činí tímto 

výzvu neurčitým osobám (dále jen „soutěžitelé“) k podávání nabídek (návrhů) na uzavření 

smlouvy, splňující níže vymezené zásady jejího obsahu: 

  

Podmínky soutěže 

 

I. 
Předmět 

Předmětem smlouvy …………………., dále jen „Smlouva“, je …………………. 

 

II. 
Zásady obsahu smlouvy 

1. Každý soutěžitel předloží návrh smlouvy, který musí být co do obsahu smlouvy totožný 
s konceptem smlouvy obsaženým v příloze tohoto vyhlášení, přičemž soutěžitelé jej pouze 
doplní o nevyplněné položky za podmínek tohoto vyhlášení. 

2. Soutěžitelé jsou povinni ve svém návrhu smlouvy uvést nabídku částky …………. ve 
smyslu čl. ….. konceptu smlouvy, který je přílohou tohoto vyhlášení, přičemž tato částka 
nesmí být nižší než ……………….. ; minimální částka byla stanovena na základě 
znaleckého posudku vyhotoveného …………. na základě objednávky vyhlašovatele. 

  

III. 

Další podmínky 

1. Soutěže se účastnit a podávat nabídky mohou jen osoby splňující následující kvalifikační 
předpoklady: 

 

IV. 
Obecné podmínky veřejné soutěže 

1. Soutěžitelé jsou povinni podávat své návrhy na uzavření výše uvedené smlouvy, dále jen 
„nabídky“, písemně na adresu: …………………………………., a to nejpozději dne 
…………………… do …………. hod. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené 
“Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku – ……………. – neotevírat!“. Při nesplnění 
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některé z těchto podmínek nebude nabídka přijata. Při převzetí bude obálka opatřena 
datem a hodinou doručení.  

2. Nabídka musí obsahovat: 

-  

3. Nabídku podanou ve smyslu odst. 1 tohoto článku nelze po jejím předložení odvolat. 

4. Podanou nabídku nelze měnit nebo doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které 
soutěžitel učiní na základě změny podmínek soutěže provedené vyhlašovatelem nebo v 
jiných případech v souladu s podmínkami uvedenými v Obecných podmínkách soutěže; 
opravy chyb nabídky v psaní a počtech lze provést kdykoliv v průběhu soutěže. 

5. Vyhlašovatel si na základě § 1774 občanského zákoníku vyhrazuje právo na změnu 
podmínek této veřejné soutěže a na její zrušení. 

6. Vyhlašovatel zahrne nabídku do soutěže, odpovídá-li její obsah uveřejněným podmínkám 
soutěže. 

7. Do soutěže vyhlašovatel v souladu s § 1775 odst. 2 občanského zákoníku nezahrne 
nabídku předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže. 

8. Vyhlašovatel si na základě § 1778 odst. 2 občanského zákoníku vyhrazuje právo odmítnout 
všechny předložené nabídky. 

9. Soutěžitelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. Soutěžitelé 
nemají právo na vrácení dokumentů, které v rámci veřejné soutěže předložili vyhlašovateli. 

10. Při výběru nejvhodnější nabídky bude vyhlašovatel hodnotit nabídku takto: z hlediska 
nabídkové výše nájemného ve smyslu čl. II. odst. 2 tohoto vyhlášení a z hlediska kritérií 
podle čl. III. tohoto vyhlášení. 

Nebo: 

Nevhodnější nabídka bude vybrána vyhlašovatelem, a to prostřednictvím hodnotící komise 
vyhlašovatele. 

11. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční do …… dnů od uplynutí lhůty k podávání 
nabídek. 

12. Vyhlašovatel je povinen oznámit vybranou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, nejpozději 
do dne ……………  do …….. hod. Vyhlašovatel učiní toto oznámení na internetové 
stránce ………………...  

13. Ve lhůtě pro oznámení vybrané nabídky vyhlašovatel odešle soutěžitelům písemné 
vyrozumění o výběru nejvhodnější  nabídky. 

14. Soutěžitel, jehož návrh smlouvy byl vybrán jako nejvhodnější, je povinen předložit 
vyhlašovateli úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, opravňujícího jej 
k podnikání, za jehož účelem bude smlouva uzavírána. V případě nesplnění této povinnosti 
je vyhlašovatel oprávněn odmítnout jeho návrh na uzavření smlouvy. 

15. Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže musí Vyhlašovatel uveřejnit způsobem, 
kterým vyhlásil podmínky soutěže.  

  

V Ostravě dne …………………………….. 

 

______________________________ 

podpis 
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