Postup při oznámení a přihlášení vynálezu, užitného
či průmyslového vzoru na ČZU Směrnice rektora č. 3/2014
VZNIK PŘEDMĚTU
OCHRANY (Nápad)

OZNÁMENÍ
NÁPADU

HODNOCENÍ
NÁPADU

Zaměstnanec ČZU
v rámci své pracovní
činnosti vytvoří
technické řešení
(vynález, užitný vzor)
nebo průmyslový vzor,
u něhož lze
předpokládat
průmyslově právní
ochranu.

Zaměstnanec o Nápadu
písemně informuje ČZU
prostřednictvím CITT elektronický formulář je
umístěný na intranetu
v sekci Správa obsahu/
CITT/Ochrana
duševního vlastnictví/
Podat oznámení.

Ke každému
Oznámení se sejde
Hodnotící komise,
která nejpozději
do 4 týdnů od obdržení
oznámení vypracuje
posudek o kvalitách
hodnoceného Nápadu
a doporučí/nedoporučí
jej rektorovi k přijetí.





ROZHODNUTÍ



Rektor na základě
návrhu Hodnotící
komise vydá
rozhodnutí.
To musí být původci
sděleno nejpozději
do 3 měsíců
od podání
Oznámení.



= vynález a užitný vzor
Pokud zaměstnanec
ČZU vytvoří technické
řešení nebo průmyslový
vzor je povinen tuto
skutečnost neprodleně
nahlásit zaměstnavateli
prostřednictvím CITT.
Veškerá práva
k duševnímu vlastnictví
vytvořeného
zaměstnanci ČZU
patří ČZU.
CITT – Centrum inovací
a transferu technologií

ZÁPORNÉ
ROZHODNUTÍ
REKTORA



Poznámky
Technické řešení

KLADNÉ
ROZHODNUTÍ
REKTORA

Formulář Oznámení
zaměstnanec odešle jak
elektronicky, tak fyzicky
doručí ve dvou
podepsaných vyhotoveních
na CITT.







Hodnotící komise
je složena z:
P
rorektora pro strategii
a informační systémy,
V
edoucího pracoviště
zaměstnance, který
podal oznámení,
Fakultního zástupce
CITT,
Patentového zástupce.

Hodnocení bude
obsahovat návrh na:
1)	uplatnění či neuplatnění práva
ČZU k Nápadu
2)	způsob zajištění průmyslově
právní ochrany,
3)	případnou zahraniční ochranu
Nápadu,
4)	zdroje financování
průmyslově právní ochrany,
financování udržovacích
poplatků a přiměřené
odměny,
5)	možnosti komerčního využití
Nápadu.

PŘECHOD PRÁVA
NA PŮVODCE
(ZAMĚSTNANCE)

Kontakt:
Centrum inovací
a transferu technologií ČZU,
www.citt.czu.cz

V případě
neuplatnění práv
ČZU na předmět
oznámení,
přechází tato
práva
na původce.



STANOVENÍ
PŘIMĚŘENÉ
ODMĚNY
Hodnotící komise
rozhodne na základě
technického
a hospodářského
významu Nápadu o výši
přiměřené odměny pro
původce – výpočet
viz. směrnice rektora
3/2014.

ZAJIŠTĚNÍ
PRÁVNÍ
OCHRANY



CITT ve spolupráci
s původcem zajišťuje
vhodnou průmyslově
právní ochranu.

KOMERCIALIZACE

UDRŽOVÁNÍ
OCHRANNÉHO
DOKUMENTU

Zajišťuje CITT
ve spolupráci s původci.





UKONČENÍ PRÁVNÍ
OCHRANY PŘEDMĚTU
ZE STRANY ČZU



V případě, že se ČZU rozhodne daný
ochranný dokument
již dále neudržovat, nabídne
přednostně převedení těchto
práv původci.

Čisté výnosy

Zaměstnanec ČZU

Pracoviště Licenční fond
zaměstnance
ČZU
ČZU

Do 1 mil. Kč
Nad 1 mil Kč.

80 %
70 %

Před zaplacením ročních
udržovacích poplatků
ochranných
dokumentů projedná
Hodnotící komise
důvodnost
prodloužení/neprodloužení a způsob
jejich financování.

Poznámky
Přiměřená odměna
se vyplácí
z prostředků
Licenčního fondu
ČZU.

Implicitním zdrojem
financování
udržovacích poplatků
jsou prostředky
pracoviště.

Komercializace
V případě prodeje práv
k duševnímu vlastnictví
je čistý zisk dělen
následovně:



10 %
20 %

10 %
10 %

Kontakt: Centrum inovací a transferu technologií ČZU, www.citt.czu.cz

