
§ 16 

Práva k výsledkům a jejich využití 

(1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu 

výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17),18), je vlastníkem výsledků 

poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 

poskytovatele výukou nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a 

nediskriminačním základě. 

(2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu 

výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17),18), potom příjemce, pokud 

poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a 

po jejím udělení poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a 

nediskriminační přístup třetím stranám za tržních podmínek. Ke zveřejnění výsledků před 

podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele. 

(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, 

patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým 

vnitřním předpisem. 

(4) Pro využití výsledků, s výjimkou odstavců 1 a 2, platí, že 

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li 

výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků 

možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a 

nediskriminačním základě nebo transferem znalostí46), 

b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo 

provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak 

1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků 

autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k 

výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně 

náleží těmto příjemcům, nebo 

2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem 

spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo 

3. výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od 

spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, 

která vznikla v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k 

nim tento podnik získal přístupová práva. 
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