Směrnice VV-Sm-001/2012
ze dne 12.4.2012
kterou se stanovují jednotlivá pravidla
pro nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
v organizaci Centrum pro bezpečný stát o.s.,
IČO 22686860, registrované u Ministerstva vnitra pod čj. VS/1-1/70 120/08-R
(dále jen „organizace“)
Zvláštní ustanovení
Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje směrnici VV-Sm-001/2009 ze dne 5.1.2009
Čl. I
Předmět úpravy
1) Tato směrnice vymezuje způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu vývoji a inovacích
v návaznosti na ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a
vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
2) Směrnice upravuje nakládání s předměty duševního vlastnictví, které jsou výsledkem činnosti
ve výzkumu, vývoji a inovacích a byly autorem nebo původcem, případně zlepšovatelem,
vytvořeny při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního či obdobného pracovně - právního
vztahu k organizaci.
Čl. II
Vymezení pojmů
1) Duševní vlastnictví je soubor práv týkajících se výsledků duševní činnosti, ochranných
označení, průmyslového vlastnictví a nechráněných nehmotných statků. Výsledky činnosti ve
výzkumu, vývoji a inovacích - označované jako předměty duševního vlastnictví - mohou mít
formu:
a) průmyslového vlastnictví, které lze chránit zápisem do rejstříku příslušného úřadu (Úřad
průmyslového vlastnictví),
b) autorských děl,
c) duševního vlastnictví chráněného obchodním zákoníkem.
2) Využíváním předmětu duševního vlastnictví se rozumí jeho skutečné provedení,
provozování nebo poskytnutí práv k jeho využívání jinému subjektu formou licenční nebo jiné
smlouvy.

3) Předměty průmyslového vlastnictví jsou výsledky duševní činnosti, které jsou nové a
průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jedná se o podnikové vynálezy (které lze chránit
patentem), technická řešení (která lze chránit užitným vzorem), zaměstnanecké průmyslové
vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků a zlepšovací návrhy.
a) Patent1 je ochranný dokument, který se uděluje na ochranu vynálezů, které jsou novým
technickým řešením, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.
b) Užitný vzor2 je forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná,
přesahují rámec pouhé odborné dovednosti, ale nemusí dosahovat úrovně vynálezu.
c) Průmyslový vzor3 je vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií,
obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.
d) Ochranná známka4 je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova,
včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, nově i
zvuk či pach, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od
výrobků nebo služeb jiné osoby.
e) Topografie polovodičových výrobků5 je série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných
vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z
nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné
vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku
v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu
polovodičových výrobků běžné.
f) Zlepšovací návrh6 představuje technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení
problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má
zlepšovatel právo nakládat.
4) Autorské dílo7je dílo literární, umělecké, vědecké (publikace, článek), výtvarné, hudební,
dramatické, audiovizuální, souborné (databáze, počítačový program), které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.
a) Zaměstnanecké dílo8 je autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých
povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu k organizaci. Za zaměstnanecké
dílo se považuje i kolektivní dílo, tj. dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které
je vytvářeno z podnětu organizace a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž
příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, § 3, odst. 1
Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech
3
Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
4
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
5
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
6
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, § 72
7
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon)
8
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), § 58
1
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5) Duševní vlastnictví chráněné obchodním zákoníkem je duševní vlastnictví, které nelze
chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není autorským dílem. Jedná se o obchodní
tajemství, know-how a důvěrné informace.
a) Obchodní tajemství9 jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy
související s organizací, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či
nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných odborných kruzích běžně dostupné a organizace
počítá s jejich využitím v rámci svých aktivit,
b) Know-how10 je soubor poznatků, dovedností a zkušeností výrobní, technické, provozní,
obchodní, vědecké, výzkumné nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo
dostupné, jsou podstatné, popsatelné (lze je písemně zachytit), a jsou komerčně využitelné.
c) Důvěrné informace11jsou takové informace, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ale
organizace je přesto hodlá držet v tajnosti. Podmínkou přiznání statutu „důvěrná“ nějaké
informaci je její výslovné označení za důvěrnou v písemné formě.

6) Původce nebo zlepšovatel - jakákoli fyzická osoba v pracovním poměru nebo obdobném
pracovně-právním vztahu k organizaci, který se podílel na vytvoření předmětu duševního
vlastnictví.
7) Autor - jakákoli fyzická osoba, která dílo vytvořila; v případě souborného díla osoba, která je
tvůrčím způsobem vybrala a uspořádala.
8) Další pojmy (dle § 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.12)
a) Poskytovatel - organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje
o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje.
b) Příjemce - organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se
výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.
c) Projekt výzkumu, vývoje a inovací je projektem soubor věcných, časových a finančních
podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný
uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci
zadání veřejné zakázky (dále jen „projekt“).
d) Další účastníci projektu - organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva,
zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na
projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení
projektu.
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, § 17
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, § 44
11
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, § 271
12
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů.
9
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Čl. III
Práva k výsledkům a jejich využití
1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti13, je vlastníkem výsledků
poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele.
2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom příjemce, pokud
poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po
jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu
prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke
zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný
souhlas poskytovatele.
3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou
zakázkou, patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s
výsledky svým vnitřním předpisem. Platí, že v případě:
a) výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit
výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem
zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak,14
b) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 %
výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití
výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných
zdrojů podílely,
c) výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně
nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a
termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů
podílely,
d) nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v
době stanovené ve smlouvě o využití výsledků15 je příjemce povinen poskytnout dosažené
výsledky k využití za nediskriminujících podmínek a za tržní cenu všem zájemcům.

Např. ochrana podle autorského práva se nevztahuje na úřední díla, veřejné listiny, veřejně přístupné rejstříky,
úřední dokumentaci, sněmovní tisky, díla anonymní, lidová a další.
14
Zde a dále – zpřístupnění neznamená poskytnutí zadarmo. V tomto případě lze např. veřejně informovat (web aj.)
o výsledku (základní informace bez podrobností) a práva poskytnout tomu, kdo předloží nejlepší nabídku. Podstatný
je nediskriminační přístup vůči všem možným zájemcům o využití výsledku.
15
Stanovení postupu v případě, kdy např. uživatel nedodrží smlouvu o využití výsledků.
13
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Čl. IV
Smluvní úprava vlastnických práv
1) Pokud jsou výzkum, vývoj či inovace realizovány ve spolupráci s jiným subjektem, musí být
předem smluvně upraveny vztahy k výsledkům této činnosti.
2) Při spolupráci s jiným subjektem je nutné předem stanovit, která ze smluvních stran bude mít
právo na případně vytvořený předmět duševního vlastnictví.
3) V případě smlouvy o spoluvlastnictví předmětu duševního vlastnictví je ve smlouvě rovněž
smluvně určena výše spoluvlastnických podílů.
4) Pokud je organizace příjemcem projektu, musí před ukončením projektu uzavřít smlouvu o
využití výsledků s uživatelem, případně i s uživateli výsledků dalšího účastníka projektu.
5) Pokud je organizace v roli dalšího účastníka projektu, musí před ukončením projektu uzavřít
s příjemcem projektu smlouvu o využití výsledků včetně vztahu ke třetím osobám (uživateli
výsledků organizace v roli dalšího účastníka).
6) Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří:
a) název a identifikační údaje projektu,
b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
c) úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16 zákona č. 130/2002 Sb. (tj.
podle části III. tohoto interního předpisu),
d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od
ukončení řešení projektu,
e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů
f) sankce za porušení smlouvy,
g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.
Čl. V
Práva a povinnosti zaměstnanců16
1) Zaměstnanec má právo být uveden jako autor. Zaměstnanec má v případě, kdy je zisk
v nepoměru k jeho mzdě, právo na přiměřenou odměnu.
2) Přiměřená odměna autora se vypočítá podle následujícího postupu:

16

Platí i pro ostatní druhy pracovního poměru
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a) Celkový ekonomický přínos = celkové příjmy organizace za využití práv - celkové náklady
organizace na využití práv,
kde celkové náklady jsou náklady vzniklé organizaci ve všech teritoriích a ostatní přímo
vynaložené náklady (na propagaci, provizi zprostředkovatele, cestovné aj.)
b) Přiměřená odměna autora je 20 % z celkového ekonomického přínosu.
c) Pokud je autorů více, dělí se přiměřená odměna podle poměrů jejich podílů na vynálezu.
3) Veškerá díla, která lze chránit dle autorského zákona, a vzniknou v rámci plnění povinností
vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, jsou považována za díla
zaměstnanecká se všemi důsledky. Vedoucí jednotlivých útvarů odpovídají za to, že popisy
práce zaměstnanců, vykonávajících činnosti, které by mohly vést ke vzniku autorských práv
(např. vypracovávání zpráv a publikací, pořizování zvukových nahrávek, fotografií,
videonahrávek, počítačových programů, databází atd.) tyto skutečnosti obsahují.
4) Součástí povinnosti ochrany majetku zaměstnavatele je podle Zákoníku práce i ochrana
duševního vlastnictví.
5) Zaměstnanec je povinen vedoucímu pracovníkovi hlásit neoprávněné užití duševního
vlastnictví nebo podezření na něj .
6) Vedoucí pracovníci jsou povinni sledovat vznik předmětu duševního vlastnictví na jimi
řízených pracovištích a dbát, aby vůči nim byla řádně vykonávána majetková práva.
7) Administrátor výzkumu (dále jen pracovník tím pověřený) je pověřený vedením svodné
agendy práv duševního vlastnictví organizace, archivací podkladů a dalšími úkoly uvedenými
dále.
8) Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této směrnice a příslušných zákonů zůstávají po
skončení pracovního poměru či obdobného pracovně-právního vztahu s organizací původce či
autora nedotčena.
Článek VI
Povinnosti v oblasti ochrany předmětů průmyslového vlastnictví
1) Původce, který vytvořil předmět průmyslového vlastnictví v zaměstnaneckém poměru, je
povinen o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět vedoucího pracoviště organizace, kde
byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen (dále jen „vedoucí pracoviště“) a současně mu
předat podklady k jeho posouzení. V případě, kdy byl předmět průmyslového vlastnictví
vytvořen spolupůvodci, jedná za ně jeden z původců. Vzor oznámení o vytvoření předmětu
průmyslového vlastnictví je přílohou č. 1.
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2) Původce zpracuje technicko-ekonomický rozbor vytvořeného předmětu průmyslového
vlastnictví a zajistí provedení předběžného šetření novosti. Vzor technicko-ekonomického
rozboru o vytvořeném předmětu průmyslového vlastnictví je přílohou č. 2. Vedoucí pracoviště je
povinen nejpozději do 21 dnů od písemného vyrozumění podle odst. 1 předat veškeré materiály
vedoucímu organizace.
3) Původce je povinen účinně spolupracovat při vypracování přihlášky pro zápis do příslušného
rejstříku.
4) Vedoucí pracoviště zpracuje stanovisko k technicko-ekonomickému rozboru vytvořeného
předmětu průmyslového vlastnictví a s vyjádřením zda organizace má nebo nemá zájem uplatnit
právo na vytvořený předmět průmyslového vlastnictví a s návrhem na určení způsobu
průmyslově-právní ochrany a předá je vedoucími organizace. Vzor Vyjádření vedoucího
organizace k vyrozumění o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví je přílohou č. 3.
5) Vedoucí pracoviště je povinen nejpozději do 14 dnů od přijetí písemných materiálů předat své
vyjádření pracovníkovi tím pověřenému včetně veškerých písemných podkladů.
6) Pracovník tím pověřený zavede vytvořený předmět průmyslového vlastnictví do evidence a
přidělí evidenční číslo a převzetí oznámení písemně potvrdí původci. Bez zbytečného odkladu
zpracuje podklady potřebné k rozhodnutí organizace o uplatnění a využití předmětu
průmyslového vlastnictví organizací.
7) Na základě předložených podkladů vedoucí organizace rozhodne, zda organizace uplatní nebo
neuplatní právo na předmět průmyslového vlastnictví.
8) Pracovník tím pověřený písemně oznámí původci a vedoucímu pracoviště ve lhůtě tří měsíců
od vyrozumění podle odst. 1, rozhodnutí organizace ve smyslu odst.7.
9) Zmešká-li organizace uvedenou lhůtu je možné vzájemné vztahy upravit uzavřením smlouvy
mezi původcem a organizací.
10) Pokud organizace neuplatní právo na předmět průmyslového vlastnictví, vrátí pracovníkovi
tím pověřenému podklady předané k vyhodnocení původci.
11) Podání přihlášky k ochraně předmětu průmyslového vlastnictví organizací oznámí
pracovníkovi tím pověřenému vedoucímu pracoviště a vedoucímu organizace.
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12) Pracovník tím pověřený dále:
a) vede centrální evidenci předmětů průmyslového vlastnictví,
b) metodicky řídí a organizuje administrativní činnost související s vynálezeckou a
zlepšovatelskou činností v organizaci,
c) zajišťuje za organizaci řízení o předmětu průmyslového vlastnictví podáním přihlášky k
zápisu do příslušného rejstříku,
d) zajišťuje ochranu a využívání předmětů průmyslového vlastnictví vůči třetím osobám a
zastupuje organizaci před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze,
e) ve spolupráci s původcem a s vedoucím pracoviště nabízí využití chráněného předmětu
průmyslového vlastnictví dalším pracovištím organizace a ke komerčnímu využití dalšími
subjekty mimo organizaci.
Článek VII
Náklady a prostředky spojené s uplatněním práva na ochranu duševního vlastnictví
1) Náklady spojené s uplatněním práva na ochranu duševního vlastnictví hradí organizace.
2) Prostředky získané z ochrany duševního vlastnictví lze použít na
a) na krytí přímých nákladů na patentovou aj. ochranu (vč. přímo vynaložených nákladů přímo
související s propagací vynálezu, provizí zprostředkovatele, cestovného nutného pro ochranu
výsledků aj.),
b) na podporu následného výzkumu zvyšujícího komerční využití vynálezu,
Článek VIII
Obchodní tajemství, povinnost mlčenlivosti
1) Všechny dotčené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se
předmětu duševního vlastnictví a respektovat obchodní tajemství o skutečnostech týkající se
organizace, které mají skutečnou či potenciální materiální či nemateriální hodnotu.
2) Veškeré informace týkající se nakládání s předměty duševního vlastnictví, které jsou
výsledkem činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, jsou důvěrné a třetím osobám mohou být
sdělovány pouze tehdy, je-li jejich ochrana smluvně zajištěna.
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Článek IX
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

V Praze, dne 12.4.2012

………………………………….
Ing. Zdeněk Rathauský
Předseda Správní rady

Přílohy:
č. 1 Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
č. 2 Technicko – ekonomický rozbor k Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
č. 3 Vyjádření vedoucího organizace o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
č. 4 Jmenování Administrátora výzkumu
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Příloha č. 1 Směrnice organizace č. VV-Sm-001/2012
Datum podání oznámení:
Číslo jednací dle evidence pracovníka tím pověřeného

Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
Oznamuji, že jsem vytvořil výsledek, který by měl být chráněn jako předmět průmyslového
vlastnictví.
Název česky:
Název anglicky:
Klíčová slova pro rešeršní účely:
Klíčová slova pro rešeršní účely v angličtině:
Oblast techniky:
Aplikační možnosti:
Z jakých zdrojů byl výzkum, vývoj, inovace financován:
Řešení bylo vytvořeno v rámci smluvní spolupráce: ano ne
Smlouvy o využití výsledků výzkumu, vývoj a inovace:
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Seznam původců předmětu průmyslového vlastnictví
Prohlášení původců
Svým podpisem stvrzuji, že budu zachovávat o předmětu průmyslového vlastnictví mlčenlivost vůči
třetím osobám v rámci organizace i mimo ni, dokud nebudu této mlčenlivosti z její strany zproštěn.
Zároveň se zavazuji poskytovat organizaci účinnou pomoc při případném řízení s Úřadem
průmyslového vlastnictví.
Původce 1 - zástupce původců
Jméno, příjmení, tituly:
Bydliště (ulice, číslo, místo, PSČ)
Zaměstnavatel:
Organizace / pracoviště
Telefon, e-mail:
Podíl na řešení (v %)
V dne

Podpis…………………………………

Původce 217
Jméno, příjmení, tituly:
Bydliště (ulice, číslo, místo, PSČ)
Zaměstnavatel:
Organizace / pracoviště
Telefon, e-mail:
Podíl na řešení (v %)
V dne

17

Podpis…………………………………

V případě více původců tabulku zkopírujte po předchozím odemknutí dokumentu
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Příloha č. 2 Směrnice organizace č. VV-Sm-001/2012

Technicko - ekonomický rozbor
k Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
Název výsledku:
Vysvětlení podstaty předmětu průmyslového vlastnictví:
Podpůrné dokumenty: (texty, kresby, fotografie, grafy, náčrty, vývojové diagramy, info o
prototypu):
Oblast techniky, které se předmět průmyslového vlastnictví týká (jaký technický problém řeší):
Další oblasti možného využití předmětu průmyslového vlastnictví:
Jedinečné inovativní vlastnosti předmětu průmyslového vlastnictví (jaké zlepšení, úspory a
výnosy poskytuje navrhované řešení oproti současnému stavu techniky):
Současná konkurence předmět průmyslového vlastnictví (existující produkty nebo procesy plnící
stejnou funkci, jejich výrobce, evtl. cena):
Perspektivní segment trhu předmětu průmyslového vlastnictví (jména firem a společností
potenciálních uživatelů):
Hrubý odhad hodnoty předkládaného výsledku (v Kč)
Navrhovaná obchodní strategie pro využití předmětu průmyslového vlastnictví (nabídka
licence, prodej, utajování, založení spin-off firmy…):
V …………… dne
Původce: …………………………….
Jméno, příjmení, tituly

V …………….. dne

Vedoucí pracoviště: …………………………….
Jméno, příjmení, tituly
funkce
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Příloha č. 3 Směrnice organizace č. VV-Sm-001/2012

Vyjádření vedoucího organizace
k Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
Název výsledku:
Zástupce původců:
Organizace má zájem o18
patentovou ochranu v ČR

ano ne

podání Evropské patentové přihlášky (EPC)

ano ne

podání Mezinárodní patentové přihlášky (PCT)

ano ne

registraci užitného vzoru v ČR

ano ne

mezinárodní ochranu užitného vzoru

ano ne

registraci průmyslového vzoru v ČR

ano ne

registraci průmyslového vzoru v EU

ano ne

Souhlasím/nesouhlasím19 s podáním žádosti o průmyslově-právní ochranu označeného typu ve
spolupráci s patentovým zástupcem.

a) Související správní přihlašovací poplatky a odměna patentovému zástupci budou hrazeny ze
zakázky20 …………………………..
b) Udržovací poplatky budou hrazeny z …………………………...
c) Odměna původcům za oznámení bude hrazena z …………………………...
Spolu s organizací bude spoluvlastníkem předmětu průmyslového vlastnictví ………….,
podílem …………… %.

V …………………………, dne …………………………….
………………………………….
Jméno a příjmení
Funkce

Nehodící se škrtněte
Nehodící se škrtněte
20
Doplnění zdrojů financování v bodech a) až c) je povinné
18
19
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Příloha č. 4 Směrnice organizace č. VV-Sm-001/2012

Jmenování Administrátora výzkumu
Společnost:

Centrum pro bezpečný stát o.s.
Vladycká 4, 102 00 Praha 10

Zastoupená:

ing. Zdeněk Rathauský, Předseda Správní rady

Jméno administrátora výzkumu:

ing. Lucie Rathauská

Ing. Lucie Rathauská bere na vědomí směrnici č. VV-Sm-001/2012 ze dne 12.4.2012 a přebírá tímto
pověření Administrátora výzkumu.

V Praze, dne 12.4.2012
..………………………………….
Ing. Lucie Rathauská

V Praze, dne 12.4.2012

………………………………….
Ing. Zdeněk Rathauský
Předseda Správní rady

14

