
 

 

 

Vyhláška rektora č. 17/2019 

NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato vyhláška rektora Vysoké školy PRIGO, z.ú., upravuje nakládání s výsledky výzkumu a 

vývoje na Vysoké škole PRIGO, z.ú., ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). 

 

II. Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje 

1. Vysoká škola PRIGO, z.ú., je soukromou vysokou školou, jejímž předmětem činnosti je 

mimo jiné nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo 

experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném 

a nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, 

otevřených publikací a otevřeného softwaru, a dále realizace vědecké, vývojové, výzkumné 

a další tvůrčí činnosti ve vztahu k akreditovaným studijním programům. 

2. Vysoká škola PRIGO, z.ú., a její zaměstnanci mohou podávat žádosti o poskytnutí 

prostředků na podporu výzkumu a vývoje zejména organizačním složkám státu a územním 

samosprávným celkům, případně také dalším subjektům v České republice i v zahraničí. 

3. Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje Vysoké školy PRIGO, z.ú., se řídí zejména § 15 

a § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

4. Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu 

a vývoje, je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze 

s předchozím písemným souhlasem poskytovatele veřejným šířením výsledků výzkumu na 

nevýlučném a nediskriminačním základě. V ostatních případech je vlastníkem výsledků 

příjemce. 

5. Je-li příjemcem zaměstnanec Vysoké školy PRIGO, z.ú., a je-li výsledkem výzkumu 

a vývoje hmotný předmět nebo se jedná o nákup z prostředků podpory, pak jsou tyto ve 

výhradním vlastnictví Vysoké školy PRIGO, z.ú., není-li písemně dohodnuto jinak. 

6. Je-li příjemcem zaměstnanec Vysoké školy PRIGO, z.ú., a je-li výsledkem výzkumu 

a vývoje autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 



 

 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

je toto dílo považováno za zaměstnanecké dílo ve smyslu ustanovení § 58 autorského 

zákona, není-li písemně dohodnuto jinak. Majetková práva k zaměstnaneckému dílu 

vykonává zaměstnavatel, tedy Vysoká škola PRIGO, z.ú. 

7. Vysoká škola PRIGO, z.ú. nakládá s výsledky výzkumu a vývoje, k nimž má výlučná práva, 

v souladu s § 16 odst. 4 písm. a). Přípustné je pouze využití výsledků výukou, veřejným 

šířením na nevýlučném a nediskriminačním základě. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce  

Vysoké školy PRIGO, z.ú. 

 

 

V Havířově dne 1. 9. 2019 

 

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D., 

rektorka 

 

 

Zveřejněno na úřední desce školy: 1. 9. 2019 

 


