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Problematiku smluvního výzkumu řeší Opatření rektora č. 33/2015: Nakládání s
výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze.
Duševní vlastnictví: Zaměstnanecké autorské dílo je dílo, které vytvoří zaměstnanec v
rámci plnění svých povinností v pracovněprávním vztahu. Autorská práva vykonává
svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Stejně tak i v případě školního
autorského díla, které vytvoří student k plnění svých studijních povinností (týká se
zejména absolventských prací).
Smluvní výzkum: výzkum na zakázku externího partnera. Cena, kterou smluvní
partner platí, musí přibližně odpovídat tržní ceně. Pokud tržní cenu nelze zjistit, potom
se cena stanoví ve výši plných nákladů + obvyklá marže v daném odvětví. Partner
nese tržní riziko a přechází na něj dle smlouvy výsledky výzkumu. Pokud autorská
práva zůstávají na univerzitě, potom se ze smluvní ceny odečítá tržní hodnota
autorských práv.
Na fakultě je fakturován příjem ze smluvního výzkumu (příjem je součástí tzv.
doplňkové činnosti fakulty). Z hodnoty zakázky musí fakulta odvést DPH (aktuální
sazba 21%). Dále je stržena režie fakulty (aktuální sazba 9%, dosud není upravena
Opatřením děkana). Při výplatě odměny zaměstnance a jeho spoluřešitelů se odvádí
pojistné na sociální a zdravotní pojištění a odvod do sociálního fondu fakulty v
celkové výši 35,5%. S výší DPH a režie fakulty počítejte při domlouvání smluvních
podmínek.
Smlouvu s externím partnerem je vhodné před odesláním na děkanát zkonzultovat s
fakultní právničkou JUDr. Jindrou Pavlovou: jpavlova@volny.cz. Počítejte s tím, že je
nutné mít ve smlouvě zakotvenu zákonnou povinnost o zveřejnění smlouvy s
hodnotou plnění přesahující 50 tis. Kč. Návrh znění odstavce o zveřejnění smlouvy je
uveden zde:
Smluvní strany v souvislosti se shora uvedenými povinnostmi berou na vědomí,
že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do
registru smluv zajistí FSV neprodleně po podpisu Smlouvy. FSV se současně
zavazuje informovat objednatele o provedení registrace tak, že zašle
objednateli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky objednatele.

Dále je nutné přiložit ke smlouvě při jejím finálním odeslání na děkanát průvodku
smlouvy. Smlouva se adresuje Kláře Novosadové, asistentce děkana:
novosadova@fsv.cuni.cz.
Pokud je realizován smluvní výzkum zaměstnancem osobně v jeho volném čase (na
základě pracovněprávního vztahu s externím partnerem nebo jako OSVČ), potom se
musí jednat o jiné téma, než které je předmětem výzkumu zaměstnance na IES nebo
jiné součásti fakulty. Téma smluvního výzkumu realizovaného soukromě nesmí být
podporováno z příjmů fakulty a nesmí být založen na vedení školních pracích
studentů, protože výsledky zaměstnanců a školní výsledky studentů jsou chráněny
autorskými právy univerzity, tj. nemohou být v soukromém výzkumu využity.
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