
Směrnice VaV/01 

Nakládání s výsledky Výzkumu a vývoje (dle par. 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 sb.) 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. 

 

1. Vnitřní směrnice upřesňuje způsob nakládání s výsledky Výzkumu a vývoje (dále jen 
VaV) na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen 
VŠTVS Palestra) ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 

2. VŠTVS Palestra působí na poli vysokoškolské edukace a provádí aplikovaný výzkum, 
který je zaměřen především na směřování a profilace instituce v oblasti společensko-
vědních oborů. 

3. VŠTVS Palestra jako celek i její zaměstnanci (v rámci své pracovní náplně), mohou 
podávat žádosti o poskytnutí dotací (grantů) na podporu výzkumné a vývojové práce 
instituce u grantových agentur, nadačních fondů, státu či dalších subjektů – veřejných 
i soukromých (dále jen poskytovatel), a to jak sídlících v ČR, tak i v zahraničí. 

4. Jestliže se jedná o veřejnou zakázku, výsledky náleží poskytovateli a nakládání 
s výsledky je možné pouze s písemným souhlasem poskytovatele (v souladu s odst. 1 
§16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.). V ostatních případech je vlastníkem výsledků 
příjemce (pokud specifická pravidla dotace neurčí jinak). Práva autorů a původců 
výsledků a majitelů autorských práv jsou upraveny zvláštními právními předpisy. 

5. V případě výsledků VaV financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 
50% uznatelných nákladů jsou výsledky zpřístupněny dalším zájemcům o jejich 
využití a to za stejných podmínek, které stanovuje smlouva s poskytovatelem. Toto 
neplatí v případě, že se jedná o veřejnou soutěž. 

6. Informace o realizovaných projektech a výsledcích VaV jsou zveřejněny na 
internetových stránkách příjemce včetně kontaktních informací potřebných k dožádání 
konkrétních výsledků VaV. 

7. Ostatní případy se řídí § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 
8. Kontrolou a dodržováním směrnice je pověřen prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí 
činnost. 

 

 

Schválila: Mgr. Milena Špačková, jednatelka ……………………………..…  

V Praze dne 1 .2. 2011 


