Kroky k získání průmyslově právní ochrany, zejména patentu anebo užitného vzoru
Pro zaměstnance Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
V souladu s naší právní úpravou (ČR) má právo na patent obecně původce vynálezu nebo jeho právní
nástupce, přičemž původcem vynálezu může být již z povahy věci výlučně fyzická osoba, která svou tvůrčí
prací vynález vytvořila.
V častých případech přechází ovšem právo na patent na Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., dále jen FZÚ, neboť
původce vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného
pracovněprávního vztahu k FZÚ. Právo na původcovství není tímto nijak dotčeno. Vynález, který byl
původcem vytvořen v rámci pracovního poměru, je označován jako podnikový vynález. O této skutečnosti
je původce povinen FZÚ neprodleně písemně vyrozumět a zároveň je mu povinen předat veškeré podklady
potřebné k posouzení vynálezu. Od okamžiku písemného vyrozumění plyne zaměstnavateli tříměsíční lhůta
k uplatnění práva na patent. Pokud zaměstnavatel neuplatní právo na patent, přechází automaticky zpět na
původce. V této tříměsíční lhůtě jsou původce i FZÚ povinni zachovávat o vynálezu vůči třetím osobám
mlčenlivost.
Kroky, které je potřeba podniknout před podáním přihlášky:
1. Podat písemné vyrozumění o vytvoření vynálezu. Formulář naleznete na intranetu ve složce
Řediteli\interní sdělení\IS-2/2016_1 - Formulář Vyrozumění o vytvoření vynálezu. Podání může být
skrze CITT nebo přímo na emailovou adresu secretary@fzu.cz nebo osobním předání na
sekretariátu FZÚ nebo interní poštou směrovanou na sekretariát FZÚ. S vyplněním formuláře Vám
může pomoci CITT.
2. Vyčkat na zpětnou vazbu na základě podaného vyrozumění.
3. Provést si rešerši průzkum stavu techniky (patent, užitný vzor) anebo označení (ochranná známka)
anebo průmyslový vzor s ověřením novosti svého nápadu. Tento krok může být proveden ve
spolupráci s Patentovým zástupcem buď z CITT nebo externím. Paralelně by měl probíhat průzkum
trhu.
4. V případě externího Patentového zástupce, objednat si jeho služby. V případě Patentového
zástupce CITT zeptat se na časovou alokaci.
5. Společně s Patentovým zástupcem vypracovat popis vynálezu, případně doplnit rešerši a navrhnout
optimální strategii vedoucí k zajištění průmyslových práv.
6. Společně s Patentovým zástupcem připravit a podat přihlášku na příslušný Úřad.
7. Zaplatit poplatky Úřadu, popř. externímu zástupci.
8. Do 12 měsíců (u ochranné známky nebo průmyslového vzoru do 6 měsíců!) ode dne podání
přihlášky na Úřad rozhodnout o rozšíření teritoria na základě komerčního potenciálu s využitím
práva přednosti (priority). Do 12 měsíců je nutné vyrozumět a očekávat zpětnou vazbu od vedení
FZÚ. Doporučujeme, aby do 9 měsíců měl původce představu o případném rozšíření. Původce může
spolupracovat s CITT.
9. Dále postupovat v součinnosti s Patentovým zástupcem pro ochranu průmyslového vlastnictví.
Spolupráce s Patentovým zástupcem a obchodním zástupcem je pro zajištění úspěšného výstupu
projektu klíčová.
10. Hradit včas udržovací poplatky za ochranu průmyslových práv.

