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Účel
Tato směrnice upravuje práva k výsledkům výzkumné činnosti VÚVeL a ochraně duševního vlastnictví, a to ve smyslu §11 a §16 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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Rozsah platnosti
Směrnice je platná pro všechny součásti a pracoviště VÚVeL v rámci jeho hlavní i i
doplňkové činnosti.
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Definice pojmů a zkratek
 Úřad
průmyslového  Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní
vlastnictví (ÚPV)
správy České republiky pro ochranu průmyslového vlastnictví.
 VÚVeL

 Výzkumný ústav veterinárního lékařství

 CTT PP

 Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu

 VaVaI

 Výzkum, vývoj a inovace

 Výsledek VaVaI

 definovaný v § 2, odst. 2, písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 průmyslové vlastnictví  Forma duševního vlastnictví, unikátní výsledek duševní čin(IPR – Intelectual
nosti, který spadá do oblasti techniky a průmyslu
Property Rights)
 Užitný vzor

 Dokument zaručující vlastníkovi technického řešení výhradní
právo k průmyslovému využití tohoto technického řešení;
které však neprokazuje (ačkoliv předpokládá) světovou novost. Neoficiálně bývá označováno jako tzv. „malý patent“.
Podmínky pro registraci:
 Novost – technické řešení není součástí stavu techniky zjistitelným namátkovou rešerší.
 Neexistuje předchozí publikace popisující předmět
zájmu o ochranu.
 Musí přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti.
Získání a doba platnosti:
 Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti, nebo-li priorita – 12 měsíců.



 Patent

Po cca 2 – 3 měsících od podání přihlášky ÚPV zašle
přihlašovateli osvědčení o registraci.
Doba platnosti je max. 10 let.

 Dokument prokazující světovou novost vynálezu splňujícího
podmínky pro udělení patentu, zaručující vlastníkovi patentu
výhradní právo k průmyslovému využití tohoto vynálezu.
Podmínky pro udělení:
 Světová novost technického řešení, tj. není součástí
stavu techniky a nebylo publikováno.
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Neexistuje předchozí publikace popisující předmět
zájmu o ochranu.





Průmyslová využitelnost.
Musí přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti.
Uděluje se až po úspěšném absolvování úplného
průzkumu.
Získání a doba platnosti:
 Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti, nebo-li priorita 12 měsíců.

Před Udělením patentu provádí ÚPV tzv. úplný průzkum, o který musí přihlašovatel požádat (do 36 měsíců od podání přihlášky).
 Po splnění všech náležitostí bývá patent udělen
zpravidla po 3 – 5 nebo i více letech.
Doba platnosti je max. 20 let (léčiva a prostředky na ochranu rostlin max. 25 let).
 Licence

 Smlouva, kterou majitel průmyslového vlastnictví poskytuje,
obvykle za úplatu formou licenčních poplatků dalšímu subjektu právo do určité míry disponovat předmětem průmyslového vlastnictví. Může se vztahovat např. na patent, užitný
vzor, ochrannou známku i průmyslový vzor. Licence může
být „výlučná“ (výhradní), která poskytuje určitou exkluzivitu
jedinému příjemci licence nebo „nevýlučná“ (nevýhradní),
která je poskytována více příjemcům licence současně.

 Priorita i právo před-  Pravidlo, které vychází z Pařížské úmluvy na ochranu průnosti
myslového vlastnictví. Dle něj osoba, která řádně přihlásí
v některém unijním státě vynález, užitný vzor nebo průmyslový vzor nebo model, tovární nebo ochrannou známku, používá práva přednosti při přihlášce v kterémkoliv dalším unijním státu, jestliže takovou přihlášku podá v prioritní lhůtě.
Prioritní lhůta je 12 měsíců u patentů a užitných vzorů, a 6
měsíců u průmyslových vzorů a ochranných známek. Počítá
se ode dne, kdy byla podána poprvé žádost v některém
unijním státě.
 Patentová rešerše

 Průzkum stavu známých technických řešení (patenty, užitné
vzory) nebo označení a vzorů designu (ochranná známka,
průmyslový vzor). Kvůli zamezení ztráty investic by se měl
provést ještě před podáním přihlášky k ochraně průmyslového vlastnictví – samotný přihlašovatel s případnou pomocí
patentového zástupce nebo pracovníků ÚPV.

 Úplný průzkum (Věc-  Průzkum, provádějící ÚPV, jímž se ověřuje světová novost
ný průzkum)
přihlašovaného předmětu průmyslového vlastnictví.
Pravidla pro úplný průzkum jsou uvedena v § 33 – 35 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.
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Odpovědnost

SMĚRNICE 02
Systém ochrany duševního vlastnictví

Účinnost:
1. 7. 2015

Vydání: 1

Výtisk: 1

Strana: 4 z 8

Zpracovatel dokumentu má odpovědnost za vypracování vlastního dokumentu, jeho
aplikaci a zahrnutí případných změn.
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Vlastní text směrnice
Článek 1
Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
Výsledky činnosti ve VaVaI jsou definovány v § 2, odst.2, písm. k) zákona č.
130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Práva k výsledkům činnosti ve VaVaI, která není veřejnou zakázkou, patří podle §16,
odst. 3) zákona č. 130/2002 Sb. příjemci, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory, tedy VÚVeL.
Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s jeho
písemným předchozím souhlasem.
Článek 2
Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků
Vlastnická a užívací práva k výsledkům jsou upravena smlouvou mezi poskytovatelem a příjemcem podpory (VÚVeL).
Pokud je VÚVeL příjemcem (příjemcem- koordinátorem), který předává část prostředků dalšímu příjemci, je povinen uzavřít obdobnou smlouvu o využití výsledků a
jejich zpřístupnění a ochraně duševního vlastnictví i s tímto dalším příjemcem.
Článek 3
Zásady ochrany duševního vlastnictví ve VÚVeL
V pracovní smlouvě jsou uvedeny základní charakteristiky vztahu zaměstnance a instituce ve věci ochrany duševního vlastnictví, zachování mlčenlivosti apod.
Výzkum na VÚVeL je prováděn v duchu správné laboratorní praxe, kdy v každé i neakreditované laboratoři jsou dodržována tato základní pravidla:
 dodržování etického kodexu VÚVeL
 dodržování zásad vědecké práce, vedení primární dokumentace a její uchovávání
včetně primárních dat podle spisového a skartačního řádu VÚVeL
 sdílení vzorků a informací na základě spolupráce mezi laboratořemi v rámci Ústavu, kolegiálních dohod a vzájemné důvěry
V případech smluvního, průmyslového výzkumu jsou definována další pravidla, která
zpřísňují jak vlastní experimentální práci a vedení dokumentace tak uchovávání a
evidenci vzorků a zachování mlčenlivosti o průběhu a výsledcích výzkumu, pokud
není stanoveno jinak.
Spolupráce s jinými subjekty, zejména komerčními, je vždy řešena na smluvním základě. Ve smlouvě jsou mimo jiné definovány podmínky sdílení „know – how“, získaných informací, použitých materiálů, způsob prezentace výsledků (publikace, patentoprávní ochrana) a podíl subjektů na výsledcích.
Výzkumní pracovníci, pokud jsou si vědomi komerčního potenciálu dosažených výzkumných výsledků, mají vůči ústavu oznamovací povinnost této skutečnosti.
Výsledek výzkumu, který vznikl činností v zaměstnaneckém poměru, je v souladu s
§ 9 zákona č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, majetkem VÚVeL, autorská práva v souladu s autorským zákonem přináležejí pracovníkům, kteří se na vzniku daného výsledku duševně podíleli (dále původci).
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Podrobná ustanovení o zaměstnaneckém díle jsou specifikována v § 58 zákona č.
121/2000 Sb. autorský zákon.
Článek 4
Postup při patentoprávní ochraně
Zaměstnanci, kteří chtějí uplatnit nárok na patentoprávní ochranu výsledku výzkumu
(patent, užitný vzor, případně jiné formy), učiní tak na předepsaném formuláři, který je
součástí této směrnice.
Vhodnost patentoprávní ochrany posuzuje manažer pro transfer technologií na útvaru
Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu (CTT PP), který při rozhodování vychází z předložených písemných materiálů, případně na základě ústního pohovoru s původcem (původci) kromě posouzení vhodnosti patentoprávní ochrany
může útvar CTT PP doporučit další komercializaci výsledku, aniž by se jednalo o
chráněný typ výsledku. V některých případech může doporučit komercializaci výsledku Rada pro komercializaci VÚVeL (RpK), která byla ustanovena Rozhodnutím ředitele ze dne 11. 3. 2014.
V případě potřeby je na místě předběžná patentová rešerše, případně marketingová
studie.
Útvar CTT PP předkládá návrh řediteli VÚVeL, který jako statutární zástupce instituce
má konečné rozhodovací právo.
Pokud zaměstnavatel projeví zájem o patentoprávní ochranu výsledku, získává práva
plynoucí z patentové ochrany a bere na sebe další povinnosti při jejich správě, včetně
patentových poplatků.
Pokud zaměstnavatel neuplatní vůči původci ve lhůtě 3 měsíců právo na patent, přechází toto právo zpět na původce a ten jej může patentovat sám na vlastní náklady.
Přihlášku vynálezu vypracovává původce ve spolupráci s pracovníky CTT PP, případně s patentovým zástupcem. Původci také odpovídají za případné další věcné
doplňování přihlášky vynálezu.
Právní služby jsou v případě potřeby zajišťovány především prostřednictvím útvaru
CTT PP.
Za patentoprávní ochranu ve VÚVeL odpovídá ředitel VÚVeL, potřebnou agendu
včetně evidence, lhůt a placení poplatků vede útvar CTT PP.
Článek 5
Licenční smlouvy a další transfer výsledků
Na navazování a udržování aktivních kontaktů s komerčními subjekty se podílejí jak
vědečtí pracovníci, tak útvar CTT PP. Výzkumní pracovníci využívají především svých
kontaktů vytvořených v průběhu výzkumné činnosti, na konferencích apod. Výzkumní
pracovníci jsou povinni oznámit řediteli předběžné výsledky jednání s komerčními firmami o možné komercializaci výsledků výzkumu prostřednictvím útvaru CTT PP.
Za celkovou strategii transferu a komercializace výsledku výzkumu odpovídá útvar
CTT PP, bez jehož schválení není možná žádná forma komerčního využití.
V případě potřeby VÚVeL zakládá další právní subjekty (spin-off společnosti apod.),
které přebírají odpovědnost za realizaci a komercionalizaci aplikovaných výsledků.

Článek 6
Autorské odměny
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Za přijetí patentu náleží původcům přiměřená odměna.
Odměna za úspěšně prodanou, komerčně realizovanou licenci je řešena procentuálním podílem z fakturované a uhrazené částky (bez DPH). Výše odměn, resp. procentuální podíl za realizované licence je stanovena v Prémiovém řádu VÚVeL..
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Seznam záznamů
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Formulář F-ODV-01-1 – Ujednání uplatnění práva na předmět vynálezu a dohoda
o odměně na uplatnění práva na předmět vynálezu.

Související dokumenty a odkazy







Prémiový řád
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech v platném znění
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č.
527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve
znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 206/2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona
č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve
znění zákona č. 93/1996 Sb., o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách osivu a sadbě pěstovaných rostlin
 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2014/C
198/01 o smluvním výzkumu a výzkumných službách
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Kontrola a aktualizace
Kontrolu a aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně zpracovatel. První kontrola bude provedena rok po vydání této směrnice.
Povinností každého zaměstnance organizace, který při své práci využívá tuto směrnici, je neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit zpracovatele na její nedostatky a potřebu změn.
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Přílohy
Nejsou.
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Ukončení platnosti
Tato směrnice ruší platnost Interní směrnice č. 7 Úprava vlastnických práv k výsledkům výzkumu a ochrana duševního vlastnictví VÚVeL ze dne 24. 4. 2009 (č.j.
VÚVeL-232/2009-25).
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