
 
Interní předpis č. 2017-001 ÚTIA AV ČR, v. v. i. 

Ochrana práv zaměstnavatele (doplnění Pracovního řádu) 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „ústav“) vydává tato pravidla 
upřesňující podmínky pro ochranu práv duševního vlastnictví, důvěrných informací a informací 
majících povahu obchodního tajemství a nakládání s takovými informacemi ze strany 
zaměstnanců, přičemž „zaměstnancem“ se pro účely tohoto předpisu rozumí osoba vykonávající 
pro ústav jakékoli práce v rámci pracovního poměru i mimo něj (dohody o pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce). 

Čl. 2 
Ochrana a utajení 

Každý zaměstnanec je povinen: 

2.1 chránit průmyslová, autorská i další obdobná práva ústavu (například práva k know-how), jiných 
zaměstnanců i třetích stran k výsledkům vědecké a výzkumné činnosti, ať již existují nebo mají 
vzniknout v budoucnu; 

2.2 nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu ústavu třetím stranám žádné důvěrné 
informace ani informace mající povahu obchodního tajemství ústavu či jeho smluvních partnerů, 
zejména informace týkající se výsledků vědecké a výzkumné činnosti vykonávané v ústavu či u 
jeho smluvních partnerů nebo postupů, které k nim vedly, ani neumožnit přístup třetích stran k 
takovým informacím, a to do doby zveřejnění těchto výsledků nebo postupů ústavem či 
příslušným smluvním partnerem. 

Čl. 3 
Povinnost informovat 

3.1 Každý zaměstnanec je za účelem efektivní kontroly a výkonu práv dle zvláštních předpisů bez 
zbytečného odkladu povinen: 

3.1.1 písemně informovat ústav o vědecké nebo výzkumné činnosti, která oborově nebo věcně 
souvisí s druhem práce zaměstnance podle čl. 1 tohoto předpisu a kterou vykonává ve 
prospěch jiných zaměstnavatelů, nebo samostatně mimo pracovní nebo obdobný poměr, 
včetně podnikatelské a obdobné činnosti. Tato povinnost se nevztahuje na samostatnou 
činnost pedagogickou, literární, publikační a expertní (posudky, recenze, členství v 
panelech a komisích apod.) a dále se nevztahuje na činnost, kterou pracovník vykonává 
pro jiného zaměstnavatele jako člen grantového/projektového týmu nebo společného 
pracoviště s účastí ÚTIA;  

3.1.2 za informování „bez zbytečného odkladu“ se pro informace podle čl. 3.1.1 považuje 
podání příslušné informace předem nebo nejpozději k datu, kdy příslušný pracovní poměr 
nebo obdobný závazek či stav vznikne; pro pracovní poměry, závazky atd. vzniklé před 
datem účinnosti tohoto předpisu a trvající po tomto datu se pro podání příslušné 
informace stanoví lhůta 30 dnů od data účinnosti tohoto předpisu; 

3.1.3 písemně informovat ústav o vzniku předmětu průmyslových práv k výsledkům, které 
oborově nebo věcně souvisí s druhem práce zaměstnance podle čl. 1 tohoto předpisu a 
které vytvořil nebo na jejichž vytvoření se podílel v rámci prací vykonávaných ve prospěch 
jiných zaměstnavatelů, nebo samostatně mimo pracovní nebo obdobný poměr, včetně 
podnikatelské a obdobné činnosti; 

3.1.4 v rámci informace podle čl. 3.1.3 postačí stručná informace, která ústavu umožní 
posoudit, zda ústavu v souvislosti s tímto výsledkem a s pracovním nebo jiným obdobným 
poměrem či vztahem zaměstnance vůči ústavu vznikla, či nevznikla práva k takovým 
výsledkům; 
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3.1.5 povinnost informovat dle článku 3.1 se nevztahuje na pracovníky, jejichž souhrnný úvazek 
v ÚTIA je nižší nebo roven 0,3. 

3.2 Informace podle tohoto čl. 3 se podávají přímému nadřízenému a za písemnou formu se 
považuje i sdělení e-mailem zaslané z ústavního e-mailového účtu. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Porušení kterékoliv z povinností podle tohoto vnitřního předpisu může být považováno za 
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané 
zaměstnancem pro ústav. 

4.2 Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. ledna 2017 ............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i. 
 


