Vyrozumění o vytvoření vynálezu
A: VYNÁLEZ
(vyplňuje původce)

1.

Název vynálezu

2.

Navrhovaná forma průmyslově právní ochrany (tj. patent nebo užitný vzor) a územní rozsah
průmyslově právní ochrany (česká národní přihláška, přihláška Evropského patentu podle
EPC1, mezinárodní přihláška podle PCT2, další zahraniční národní přihláška (např. USA,
Japonsko, Jižní Korea, Čína, apod.)).

3.

Pokud bude podána nyní jen jedna přihláška (např. česká národní na ÚPV), navrhujete do 12
měsíců (tj. s využitím priority) nebo do 18 měsíců (tj. bez využití priority) zahájit řízení o
získání průmyslově právní ochrany pro další území (např. přihláška Evropského patentu
podle EPC, mezinárodní přihláška podle PCT, další zahraniční národní přihláška, atd.)?

4.

Popis vynálezu (anotace)

5.

Průmyslová využitelnost

1
2

The European Patent Convention (Evropská patentová úmluva)
The Patent Cooperation Treaty (Smlouva o patentové spolupráci)
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6.

Podíl na vynálezu
6.1. Zadání vynálezecké činnosti

Smlouva / projekt / ústní zadání (od koho):

6.2. Původci3 vynálezu za FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen „FZÚ)
Jméno

Podíl na
Konkrétní vynálezecká činnost
vytvoření původce/původců (popis)
vynálezu
v%

Užité
Doba
přístrojové trvání
vybavení
činnosti
původce

Podpis

6.3. Původci vynálezu mimo FZÚ
Jméno

Podíl na
Konkrétní vynálezecká činnost
vytvoření původce mimo FZÚ (popis)
vynálezu
v%

Zaměstnavatel

6.4. Právní důvod spolupráce na vytvoření vynálezu s původcem / původci mimo FZÚ
1. Smlouva (název,
číslo smlouvy)
nebo
2. Jiný důvod
(vysvětlete)

Smluvní strana
(název, sídlo)

Datum uzavření
smlouvy / datum
vzniku závazku
v případě jiného
důvodu

Vztah k projektu (název, číslo
projektu) / Vztah k jinému
dokumentu

3

Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací (§ 8 odst. 2 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích návrzích).
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7.

Uveďte, zdali již je/bylo vedeno (nebo je plánováno) jednání se spoluřešitelem nebo třetí
stranou za účelem užití práv k vynálezu (např. poskytnutí licence, převod podílu na vynálezu
nebo převod celého vynálezu, apod.). Byla již v této souvislosti uzavřena nějaká smlouva /
plánuje se uzavřít?

8.

Prohlášení původce/spolupůvodce FZÚ

Tímto neprodleně písemně vyrozumívám FZÚ o vytvoření / spoluvytvoření vynálezu uvedeného v tomto
formuláři a předávám FZÚ podklady potřebné k jeho posouzení, zejména posouzení možností zajištění
průmyslově-právní ochrany (tj. novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti), a prohlašuji, že
 vynález v části odpovídající mému podílu na jeho vytvoření jako původce FZÚ byl vytvořen ke splnění
pracovních úkolů z pracovního poměru, členského nebo jiného pracovně-právního vztahu původce
k FZÚ a
 vyplněné údaje odpovídají skutečnosti.
Beru na vědomí, že právo na průmyslově-právní ochranu vynálezu (tj. patent nebo užitný vzor) přechází
na zaměstnavatele; neuplatní-li však zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od písemného vyrozumění o
vytvoření vynálezu právo na průmyslově-právní ochranu (tj. patent nebo užitný vzor), přechází toto
právo zpět na původce.
Jméno:
Datum:
Podpis původce /
Vyrozumění převzal za FZÚ dne4:
spolupůvodce
Podpis vedoucího oddělení

B: ZDROJE FINANCOVÁNÍ A MAJETKOVÁ PRÁVA
(vyplňuje vedoucí oddělení)

9.

Finanční zdroje pro vynálezeckou činnost

Finanční zdroj FZÚ – institucionální
prostředky / účelové prostředky (u
grantů uveďte poskytovatele a název
programu)/jiné zdroje

Výše finančních prostředků
FZÚ (odhad)

Podíl finančních prostředků
FZÚ vzhledem k finančním
prostředkům celkem (odhad)

4

Datum převzetí vyrozumění o vytvoření vynálezu je datem rozhodným pro běh tříměsíční lhůty ve smyslu §9 odst. 3
zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
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10.

Název navrhované patentové kanceláře pro zastoupení FZÚ v řízení před příslušným
zápisným úřadem. Navrhujete, aby tato kancelář dále zastupovala FZÚ i po získání
průmyslově-právní ochrany (např. sledování lhůt pro platby udržovacích poplatků apod.)?

11.

Finanční zdroje pro řízení o získání průmyslově právní ochrany (tj. správní a udržovací
poplatky, služby patentové kanceláře, apod.). Uveďte podíl FZÚ na celkových nákladech.

12.

Majetková práva k vynálezu
Vlastník

Podíl (%)

Poznámka

FZÚ

13.

Prohlášení vedoucího oddělení

Prohlašuji, že uvedené údaje v oddílech A a B jsem ověřil(a) a potvrzuji, že odpovídají skutečnosti.

Poznámka:

Jméno:

Datum:

Podpis

C: VYJÁDŘENÍ PATENTOVÉ KOMISE
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Předseda patentové komise:
Ing. Aleš Hála

Datum:

Podpis

Datum:

Podpis

D: VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE FZÚ

Jméno:
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
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