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•IP (Intellectual Property = duševní vlasnictví) 
pravidla H2020 

–Rámcová pravidla pro nakládání s výsledky vytvořenými 
v projektu a stávajícími znalostmi  

–Rigidita vs. flexibilita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP v projektech H2020 
 

BACKGROUND RESULTS 

Definice Definice 

Vlastnictví  Spolu/vlastnictví  

Přístupová práva Přístupová práva 

Zajištění ochrany 

Využití  

Šíření (vč. Open Access) 
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Stávající znalosti 

 
BACKGROUND 

Jakákoliv data, know-how, informace v jakékoliv podobě 
(hmotné nebo nehmotné) včetně práv k duševnímu 
vlastnictví, které: 
 
• účastníci projektu mají před jejich přistoupením ke GA, 
  
• jsou potřebné pro realizaci projektu nebo pro využití 

vlastních projektových výsledků, 
 
• účastníci projektu identifikují jakýmkoliv způsobem v 

písemné formě  
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BACKGROUND – access rights 

 
KDO má právo využít mé stávající znalosti? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA 
Stávající znalosti 

P4 P1 

P3 

P2 

ps1 

3.str. 

 
 
 
 
 
 
OBECNĚ PLATÍ 
•Písemná žádost 
•Ne podlicence, ale…  
•Ukončení účasti 

 v projektu  

 
 
 
Přístupová práva  
mezi partnery 
v konsorciu! 
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Výsledky 

 
RESULTS 

Jakýkoliv (hmotný nebo nehmotný) výsledek projektu, jako 
například data, znalosti, informace - v jakékoliv podobě a 
bez ohledu na to, zda může být chráněn nebo ne - 
vytvořený v průběhu projektu, včetně souvisejících práv k 
duševnímu vlastnictví  

 
 

 

8 

 
RESULTS – ownership 

 
• Každý partner vlastní 

výsledky, které sám 
vytvořil  
ALE 
• Někdy práva třetích 

stran 
• EU – výjimečně   

SPOLU/VLASTNICTVÍ 
Výsledky 

 
RESULTS – joint 

ownership 

 
• Definice  
• JOA 
• Podpůrný režim z MGA 
• Dohoda o jiném režimu  
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RESULTS – transfer of ownership 

• ANO, lze – ale oznámit předem, mohou namítat X tento 
postup lze eliminovat v konsorciální smlouvě  

 
• Třetí strana mimo EU/asociovanou zemi – někdy povinnost 

oznamovat předem EK 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ 
Výsledky 
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RESULTS – access rights 

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA 
Výsledky 

ps1 

3.str. P1 

P3 

P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBECNĚ PLATÍ 
•Písemná žádost 
•Ne podlicence, ale…  
•Ukončení účasti 

 v projektu  
 

 
Přístupová práva  
mezi partnery 
v konsorciu! 

 

KDO má právo využít mé výsledky? 

EU instituce,  

orgány, … 

P4 
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• Povinnost chránit výsledky 
  

 
 

• Povinnost vyvinout úsilí k využití výsledků – v dalším 
výzkumu, rozvoj výsledků, vytváření služeb, 
standardizační aktivity… + do 4 let od skončení projektu! 

  
• Povinnost šířit výsledky - pokud nebrání oprávněné 

zájmy příjemce, vhodnými prostředky  
• Povinnost oznámit záměr ostatním příjemcům, mohou 

namítat 
• Příjemce zamýšlí nechránit výsledky a chce šířit - 

oznámí EK 

OCHRANA/VYUŽITÍ/ŠÍŘENÍ  
Výsledky 

Open Access = otevřený přístup 

•Poskytování online přístupu k vědeckým informacím 
konečnému uživateli bez úplaty 

 

 

 

 
Recenzované 

publikace  
Vědecká data  

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP 
Výsledky 
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•NE povinnost publikovat o výsledcích! 

•POKUD publikování – v režimu otevřeného přístupu! 

•Dva modely: 
– GOLD OA 

•OA časopisy, poplatky hradí autor (uznatelné 
náklady, pokud…) 

– GREEN OA   

•neOA časopisy + ukládání v repozitáři; 
poplatky hradí čtenář  

 

 

 

 

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP 
k publikacím 

Data 

•Informace, zejména fakty a čísla, sesbírané s cílem 
dalšího zkoumání a které představují základ pro 
výpočty, diskuzi, zdůvodňování  

•Statistiky; výsledky experimentů, měření a pozorování  

•Digital research data 

•PILOTNÍ PROJEKTY (WP 2014- 2015): 

 

 

 

 

- Future and Emerging Technologies  

- Research infrastructures – part e-Infrastructures  

- Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication 
Technologies  

- Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' – part Smart cities and communities  

- Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials' – 
except raw materials  

- Societal Challenge: 'Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 
Societies'  

- Science with and for Society  

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP 
k datům 

•Effectiveness of the proposed measures to exploit and 
disseminate the project results (including management 
of IPR), to communicate the project, and to manage 
research data where relevant.  

– Šíření výsledků (včetně OA to publications) 

– Využití výsledků  

– Management IPR (zachování mlčenlivosti, 
spolu/vlastnictví, …) 

– OA to data/management dat – pokud relevantní  

IMPACT/duševní vlastnictví 
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Výzva                             Podání      Vyhodnocení                      Podpis                                                 
                                     návrhu              projektu             Grant. dohody 
 
 

Confidentiality 
Agreement (NDA) 

Příprava konsorciální 
smlouvy (CA) 

Podpis konsorciální 
smlouvy (CA) 

Smlouvy v projektech H2020 

Před zahájením projektu 
 

 

NDA 

•Výměna informací v průběhu přípravy návrhu projektu 

–Písemná/ústní informace o „project idea“ 

–Odhalení know-how 

–Definování rozsahu, cílů, úkolů ohledně návrhu projektu 

•Zajistit budoucímu partnerovi to, že informace, které 
zpřístupní jinému (budoucímu) partnerovi projektu, 
nebudou zneužité nebo zpřístupněné třetím osobám 

•Obsah 
–Označení sml. stran, důvody, definice 

–Seznam zpřístupněných informací a jejich použití, 
osoby, kterým jsou utajované informace zpřístupněny 

–Ohraničení povinnosti mlčenlivosti 

–Jurisdikce a finanční sankce 

–… 

 

Grantová dohoda (GA) 
Konsorciální smlouva (CA) 

 

CA 

•Obsah: 

–Interní organizace 

–Distribuce EU příspěvku 

–Duševní vlastnictví 

–Řešení sporů 

–Odpovědnost, důvěrné informace 

–… 

 
EU 

G
A

 

P C 

P 

P 

CA 
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•www.h2020.cz  

–http://www.h2020.cz/cs/pravni-aspekty/informace  

 

 

KONZULTACE (právní NCPs)  

•Osobní, e-mailem, telefonicky  
– Dotazy  

– Konsorciální a jiné relevantní smlouvy 

– Projektový návrh – část týkající se IP  

 

Více informací  

Finanční dotazy: 

matouskova@tc.cz  

supalkova@tc.cz 

 

Právní dotazy: 

hebelkova@tc.cz 
kratenova@tc.cz 
   

 

 
DĚKUJI ZA POZORNOST  

JUDr. Jana KRATĚNOVÁ – 234 006 156, kratenova@tc.cz  
 

Technologické centrum AV ČR  
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 

 
www.tc.cz      

www.fp7.cz 

www.h2020.cz 
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