Směrnice rektora Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o.
č. 1/2020
O nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále
„VVl“) Pražské vysoké škole psychosociálních studií, s.r.o. (dále jen „PVŠPS“) ve smyslu § 16
zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, experimentálního
vývoje a inovací v aktuálním znění.
2. Pojmové vymezení:
a. Duševním vlastnictvím se rozumí jakýkoliv poznatek či dílo vzniklé v rámci uskutečňování
činnosti, která je předmětem činnosti PVŠPS (dále vše souhrnně jen „výsledek“).
b. Výsledkem se rozumí zejména poznatky či díla spadající pod ochranu autorského zákona (dílo
literární, umělecké či vědecké, výtvarné, hudební, audiovizuální – článek, publikace, SW,
databáze) a dále pod ochranu zákonů z oblas průmyslového práva (zákon o vynálezech, zák. o
užitných vzorech, zák. o průmyslových vzorech atd.), další know-how či důvěrné informace.
c. Autorem, spoluautorem, původcem, spolupůvodcem (dále jen „autor“) je osoba nebo osoby,
které výsledku dosáhly svou tvůrčí činnos .
d. Veřejnou podporou se rozumí ﬁnancování výsledku z veřejnoprávních zdrojů.
e. Zaměstnaneckým dílem je takový výsledek, který byl vytvořen zaměstnancem ke splnění
pracovních povinností v pracovněprávním vztahu k PVŠPS.
f.

Školním dílem je pak takový výsledek, který byl vytvořen studentem ke splnění studijních
povinností. PVŠPS má právo školní dílo nevýdělečně užít k vlastní vnitřní vzdělávací, vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnos . Komerční využi nebo ochrana
výsledku školního díla ze strany PVŠPS není možná bez uzavření licenční smlouvy mezi PVŠPS a
studentem.

3. Vzhledem k povaze činnosti PVŠPS jsou těmito výsledky zejména autorská díla. PVŠPS postupuje
tedy především v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, dále též
případně se zákonem č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, zákonem
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, jakož i jinými
souvisejícími právními předpisy.
4. Při zveřejňování kvalifikačních prací studentů obhajovaných v souvislosti se získáním
bakalářského či magisterského titulu postupuje PVŠPS v souladu s § 47b zákona 111/1998 Sb. o
vysokých školách, v platném znění.
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5. Projekty VVI řešené PVŠPS mohou být řešeny s podporou externích poskytovatelů z veřejných
prostředků (GAČR aj.), z vlastních prostředků; anebo může jít o projekty financované nestátními
externími institucemi v rámci smluvního výzkumu.
6. Řešitelem je pro účel této směrnice osoba v pracovněprávním či studentském poměru k PVŠPS,
která je bud řešitelem výzkumného projektu financovaného z veřejné či neveřejné podpory
odpovědná za odbornou úroveň projektu a průběh realizace projektu anebo první autor výsledku
VVI, jež není výsledkem projektu PVŠPS. Řešitel je odpovědný za dodržování práv duševního
vlastnictví k metodám užitým k dosažení výsledku VVI (např. práv k dotazníkovým či testovým
metodám a spojených licenčních poplatků) a dalších náležitostí výzkumu, a to především
v souvislosti s etickými pravidly ve výzkumu a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně z roku
1997. Řešitel je zodpovědný za získání informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu od všech
účastníků výzkumu, pokud v daném projektu je využit lidských subjektů jako účastníků, a za
předání všech originálních dat (vyplněných dotazníků či testů, zvukových či video záznamů)
získaných od účastníků k rukám vedoucího OVV PVŠPS k archivaci po dobu nejméně 10 let
v prostorách PVŠPS.
7. Původcem nebo spolupůvodcem předmětů autorského práva je pro účely této směrnice autor /
tvůrce výsledku VVI, který vyplývá z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu
k PVŠPS a plnění povinností v rámci tohoto vztahu. Tyto výsledky jsou považovány za
zaměstnanecké dílo.
8. Všichni původci jsou odpovědni za dodržování platných zákonů a nařízení při zveřejnění výsledků
VVI, a to například včetně právních předpisů chránících osobní údaje (např. nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), a ochranu majetkových práv k zaměstnaneckému
dílu.
II.
Práva k duševnímu vlastnictví k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací
1. Výsledek, který spadá pod oblast autorského práva, je chráněn od okamžiku, kdy byl vyjádřen v
jakékoli objektivně vnímatelné podobě.
2. Majetková práva k výsledkům činnosti původců ve VVI, která není veřejnou zakázkou, náleží PVŠPS,
není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak. Autorství jakožto osobnostní právo autorské k dílu
zůstává nedotčeno. Bylo-li výsledku dosaženo za použití veřejné podpory a dojde-li k rozporu vnitřních
předpisů PVŠPS a poskytovatele podpory, mají přednost pravidla poskytovatele podpory.
3. Při řešení projektu VVI, ze kterého se očekávají výsledky autorské, vynálezecké či podobné tvůrčí
činnosti, se při plánování projektu sepíše smlouva mezi členy řešitelského týmu obsahující údaje o
tom, kdo je pověřen realizací výsledku (první autor), kdo budou členové autorského týmu, kdo
z autorů bude uveden v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) jako domácí tvůrce PVŠPS, jaké dedikace
(evidenční čísla projektů dle Centrální evidence projektů) budou u výsledku uvedeny, jaký je formát
výsledku (např. článek v odborném časopise indexovaném na Web of Science), jaká data z VVI budou
při přípravě výsledku využita a kdy bude výsledek realizován (např. kdy dojde k podání rukopisu do
vybraného časopisu). V případě nutnosti dodatečných změn takové dohody nastalých při řešení
projektu, rozhoduje o změně řešitel projektu. Kopii dohody předá řešitel k rukám vedoucího OVV.
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III.
Přístup k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací
1. PVŠPS jako příjemce je povinen umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledek
projektu plně hrazeného z veřejných zdrojů přístup k němu, nejedná-li se o obchodní tajemství
nebo důvěrné informace. Je-li PVŠPS v postavení účastníka/partnera, stanoví podmínky přístupu
k výsledkům zvláštní smlouva s ostatními účastníky/partnery projektu.
2. V případě výsledků VVI z projektů hrazených částečně z neveřejných zdrojů, PVŠPS poskytuje
prioritní přístup k nim subjektům, které tyto projekty financovaly. Dále se k přístupu k výsledkům
postupuje v souladu se smlouvou o projektu mezi poskytovatelem veřejných prostředků a
ostatními organizacemi včetně PVŠPS na projektu se podílejícími.
IV.
Evidence výsledků
1. Řešitel je povinen o každém realizovaném výsledku VVI informovat vedoucího Oddělení vědy a
výzkumu PVŠPS a poskytnout písemně v elektronické formě všechny relevantní údaje pro
vykázání výsledku do RIV, a to bezprostředně po realizaci výsledku (zveřejnění publikace).
Seznam druhů výsledků VVI a relevantních údajů je uveden jako Příloha č. 1 tohoto dokumentu.
2. Původcům výsledků VVI v PVŠPS se doporučuje, aby se pro účely jednoznačného přiřazení
výsledků k jejich osobám registrovali v Open Research and Contributor ID (ORCID) na
https://orcid.org/. Tím získají univerzální mezinárodní identifikátor autora v akademickém a
vědeckém prostředí. Při vytváření profilů ORCID je nutné mezi afiliace (employment) uvést i
PVŠPS.
3. Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS je zodpovědný za vykázání dat shromážděných od
řešitelů o výsledcích VVI PVŠPS prostřednictvím aplikace VaVER a relevantních poskytovatelů do
Informačního systému (IS) VVI a potažmo RIV v termínech stanovených pro předávání údajů do IS
VVI pro každý rok.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Rozhodovat o záležitostech spojených s nakládáním a s právy k výsledkům VVI v případech zde
neuvedených a neupravených jinými obecně platnými předpisy je v kompetenci rektora PVŠPS.
Tato směrnice rektora nabývá účinnosti dnem 1.8.2020.
V Praze, dne 1.8.2020.
doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
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Příloha 1. Povinné údaje o výsledcích VVI předávané řešiteli do OVV PVŠPS
Druh výsledku
Všechny výsledky

J
Článek v odborném periodiku

B
Odborná kniha

C
Kapitola v odborné knize

Povinný údaj
Druh výsledku (dle platné Definice druhů výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací)
Rok vydání / realizace výsledku
Autor / všichni autoři, včetně označení Domácího tvůrce
Jazyk výsledku
Název výsledku v původním i anglickém jazyce
Anotace (popis, abstrakt) výsledku v původním a anglickém jazyce
Klíčová slova anglicky
Vědní oblast výsledku (dle číselníku oborových skupin OECD - Frascati
Manual 2015)
Návaznost výsledku v PVŠPS (dedikace – kód projektu dle CEP / jiné
veřejné / neveřejné zdroje)
Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na
domovskou stránku výsledku
DOI výsledku (pokud má)
Druh článku: WoS / Scopus (označen jako Article, Review nebo
Letter) / ostatní odborné články v recenzovaných periodikách
Oficiální název periodika
ISSN
e-ISSN
Stát vydavatele periodika
Svazek / ročník
Číslo v rámci svazku / ročníku
Strana od-do
Počet stran článku
Kód UT WoS knihy podle Web of Science (pokud má)
EID výsledku v databázi Scopus (pokud má)
Způsob publikování (Open Access / Open Access s časovým
embargem / Omezený přístup / Pouze metadata)
V případě časového embarga: předpokládaný termín uvolnění
plného textu
Forma vydání (elektronicky/tištěný/paměťový nosič)
ISBN nebo ISMN
Místo vydání
Název edice / číslo svazku (pokud je relevantní)
Název nakladatele
Počet stran
Počet výtisků knihy
Kód UT WoS knihy podle Web of Science (pokud má)
EID výsledku v databázi Scopus (pokud má)
Forma vydání (elektronicky/tištěný/paměťový nosič)
ISBN nebo ISMN
Místo vydání
Název knihy v původním jazyce
Název edice / číslo svazku (pokud je relevantní)
Strana od-do
Počet stran kapitoly
Počet stran knihy
Počet výtisků knihy
Název nakladatele
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D
Článek ve sborníku

E
Uspořádání výstavy

F
Výsledek s právní ochranou
(užitný vzor, průmyslový vzor)

G
Technicky realizovaný
výsledek (prototyp, funkční
vzorek)

Kód UT WoS knihy podle Web of Science (pokud má)
EID výsledku v databázi Scopus (pokud má)
Forma vydání (elektronicky/tištěný/paměťový nosič)
ISBN nebo ISMN (pokud má)
ISSN sborníku (pokud má)
Kód e-ISSN (pokud má)
Místo vydání sborníku
Název zdrojového sborníku v původním jazyce
Strana od-do
Počet stran článku
Název nakladatele
Datum zahájení akce nebo rok konání akce uvedené ve sborníku
Místo konání akce uvedené ve sborníku
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků akce, ze které pochází
sborník (celostátní / evropská /celosvětová)
Kód UT WoS příspěvku ve sborníku podle Web of Science (pokud
má)
EID výsledku v databázi Scopus (pokud má)
Druh výstavy (zorganizování výstavy (Enekrit) / uspořádání
(zorganizování) výstavy s kritickým katalogem (Ekrit)
Místo konání výstavy
Stát konání výstavy
Datum zahájení výstavy
Datum ukončení výstavy
Počet vystavovatelů
Počet zahraničních vystavovatelů
Typ výstavy podle státní příslušnosti vystavovatelů (celostátní /
evropská /celosvětová)
Poddruh výsledku (užitný vzor (Fuzit), průmyslový vzor (Fprum))
Číslo vzoru
Kód vydavatele vzoru (např. CZ001 – Úřad průmyslového vlastnictví)
Název vlastníka vzoru
Datum zápisu vzoru
Druh možnosti využití vzoru jiným subjektem (K využití výsledku
jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence / výsledek není
licencován / doposud nevyužívaný výsledek / využití výsledku
jiným subjektem je v některých případech možné i bez nabytí
licence / výsledek je využíván vlastníkem)
Požadavek na licenční poplatek (vždy / nikdy / někdy ne)
Způsob využití vzoru (Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent
nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor užívaný jeho
vlastníkem / Patent nebo vzor je využíván na základě licenční
nebo obdobné smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem)
Poddruh výsledku (Gprot / Gfunk)
Interní identifikační kód výsledku přidělený tvůrcem
Technické parametry výsledku
Ekonomické parametry výsledku
Název vlastníka výsledku
IČ vlastníka výsledku
Stát vlastníka výsledku
Druh možnosti využití vzoru jiným subjektem (K využití výsledku
jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence / výsledek není
licencován / doposud nevyužívaný výsledek / využití výsledku
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H
Poskytovatelem realizovaný
výsledek (výsledky promítnuté
do právních předpisů a
norem, do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy
závazných v rámci
kompetence příslušného
poskytovatele)

M
Uspořádání (zorganizování
konference)

N
Certifikovaná metodika
(metodiky schválené
příslušným orgánem státní
správy; metodiky
certifikované oprávněným
orgánem; metodiky a postupy
akreditované oprávněným
orgánem), léčebné postupy,
památkové postupy,
specializované mapy s
odborným obsahem

jiným subjektem je v některých případech možné i bez nabytí
licence / výsledek je využíván vlastníkem)
Požadavek na licenční poplatek (vždy / nikdy / někdy ne)
Kategorie výsledku podle nákladů na jeho dosažení (Výše čerpaných
uznatelných nákladů na dosažení výsledku v Kč)
Číslo technické dokumentace výsledku (pokud existuje)
Poddruh výsledku (výsledky promítnuté do právních předpisů a
norem (Hleg) / výsledky promítnuté do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného
poskytovatele (Hneleg) / výsledky promítnuté do schválených
strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo
veřejné správy (Hkonc))
Číselná identifikace (Výsledky promítnuté do právních předpisů a
norem - uvede se přesné číselné označení zákona nebo normy
(např. 868/2002 Sb., ČSN 290, apod.) – povinné uvedení. /
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele uvede se přesné číselné označení směrnice či předpisu a dále
číslo věstníku, ve kterém byl předpis uveřejněn nebo webovou
adresu kde je předpis zveřejněn a která nahrazuje tiskovou verzi
věstníku – povinné uvedení. / Výsledky promítnuté do
schválených strategických a koncepčních dokumentů VaV orgánů
státní nebo veřejné správy- uvede se údaj o čísle jednacím, pod
kterým orgány státní nebo veřejné správy dokumenty schválili
(včetně čísla usnesení vlády) – povinné uvedení.)
Označení kompetenčně příslušného orgánu
Územní platnost (Platnost pro Českou republiku (národní legislativní
nebo nelegislativní předpis, národní norma) / Platnost evropská
či mezinárodní (předpisy EU, evropské či jiné nadnárodní normy).
Místo konání konference
Stát konání konference
Datum zahájení konference
Datum ukončení konference
Počet účastníků konference
Typ konference podle státní příslušnosti účastníků (celostátní /
evropská /celosvětová)
Poddruh výsledku (Certifikovaná metodika (NmetC) / léčebný postup
(Nlec) / památkový postup (Npam) / specializovaná mapa s
odborným obsahem (Nmap) / schválená metodika (NmetS) /
akreditovaná metodika (NmetA))
Interní identifikační kód výsledku přidělený tvůrcem
Technické parametry výsledku
Ekonomické parametry výsledku
Číselná identifikace (metodiky – dle poddruhu Nmet se uvádí číslo
osvědčení o certifikaci / akreditaci / schválení metodiky (číslo
jednací nebo evidenční). Údaj se povinně vyplní, pokud existuje. /
léčebný postup - pro humánní medicínu se uvádí číslo Věstníku
Ministerstva zdravotnictví, ve kterém byl léčebný postup
zveřejněn, pro veterinární medicínu se uvádí číslo rozhodnutí o
certifikaci léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy.
Údaj se povinně vyplní, pokud existuje. / památkový postup uvádí se číslo udělené certifikace příslušným kompetentním
orgánem (např. příslušným odborným odborem Ministerstva
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P
Patent

R
Software

S
Specializovaná veřejná
databáze
W - Uspořádání
(zorganizování) workshopu

kultury či Státního památkového ústavu). Údaj se povinně vyplní,
pokud existuje. / specializovaná mapa s odborným obsahem uvádí se kód ISBN, pokud existuje.)
Způsob využití výsledku (výsledek využívá pouze poskytovatel /
výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy /
výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů)
Označení certifikačního orgánu
Datum certifikace výsledku
Číslo patentu
Kód vydavatele patentu (např. CZ001 – Úřad průmyslového
vlastnictví
Název vlastníka patentu
Datum udělení patentu
Druh možnosti využití patentu jiným subjektem (K využití výsledku
jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence / výsledek není
licencován / doposud nevyužívaný výsledek / využití výsledku
jiným subjektem je v některých případech možné i bez nabytí
licence / výsledek je využíván vlastníkem)
Požadavek na licenční poplatek (vždy / nikdy / někdy ne)
Způsob využití patentu (pouze udělený (doposud nevyužívaný)
patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný
jeho vlastníkem / patent nebo vzor je využíván na základě
uzavřené licenční nebo obdobné smlouvy mezi vlastníkem a
uživatelem)
Interní identifikační kód výsledku přidělený tvůrcem
Technické parametry výsledku
Ekonomické parametry výsledku
Název vlastníka výsledku nebo vlastníka práv k výsledku
IČ vlastníka výsledku nebo vlastníka práv k výsledku
Stát vlastníka výsledku nebo vlastníka práv k výsledku
Druh možnosti využití patentu jiným subjektem (K využití výsledku
jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence / výsledek není
licencován / doposud nevyužívaný výsledek / využití výsledku
jiným subjektem je v některých případech možné i bez nabytí
licence / výsledek je využíván vlastníkem)
Požadavek na licenční poplatek (vždy / nikdy / někdy ne)
Číselná identifikace - číslo smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi
vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším
účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato
smlouva existuje.
Číselná identifikace: vede se číslo jednací schvalujícího kompetenčně
příslušného orgánu (např. příslušného odborného odboru
ministerstva) – povinné uvedení.
Označení certifikačního / schvalujícího orgánu.
Datum certifikace / schválení výsledku
Místo konání workshopu
Stát konání workshopu
Datum zahájení workshopu
Datum ukončení workshopu
Počet účastníků workshopu
Typ workshopu podle státní příslušnosti účastníků (celostátní /
evropská /celosvětová)
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