
 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 

 
Příkaz rektora č. 5/2009 

 Postup p ři ochran ě a využití pr ůmyslového vlastnictví ČVUT v 
Praze 

 
 

 
Č.j.: 1011/09/5109       V Praze dne 30.3.2009 
 
 
 

I. 
Právo na chránitelné řešení 

 
 
Právo na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor nebo jiné potenciálně chránitelné 
technické či jiné řešení vytvořené jako celek nebo i částečně zaměstnanci ČVUT 
(včetně zaměstnaných studentů) ke splnění úkolu z jejich pracovního poměru nebo 
z jiného obdobného pracovněprávního vztahu k ČVUT přechází na ČVUT a jejich 
původce je povinen jejich vytvoření ČVUT oznámit a postupovat v souladu s tímto 
Postupem při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT (dále jen „Postup“). 
 
 

II. 
Oznámení chránitelného řešení 

 
2.1. Pokud zaměstnanec ČVUT vytvoří ke splnění úkolu ze svého pracovního 

poměru nebo z jiného obdobného pracovněprávního vztahu k ČVUT vynález, 
nové technické či jiné potenciálně chránitelné řešení, je povinen neprodleně 
vyrozumět o této skutečnosti Patentové středisko ČVUT  (dále jen „PS“) a 
předat mu podklady potřebné k posouzení zda a jakým způsobem je toto 
řešení chránitelné. 

 



2.2. PS projedná s původcem vynálezu, technického či jiného řešení do 10 
pracovních dní možnost jeho případné ochrany a využití. O jednání a jeho 
výsledku se provede zápis (příloha č.1), jehož součástí je odhad nákladů na 
správní poplatky,  který obdrží PS, původce a oddělení pro VVČ fakulty či 
jemu obdobné oddělení ústavu či součásti ČVUT v Praze.  

 
 

III. 
Uplatn ění nároku na chránitelné řešení 

 
3.1. Pokud PS dospěje k závěru, že technické řešení je vynálezem, na který lze 

udělit patent nebo je lze chránit užitným vzorem, případně že se jedná o 
průmyslový vzor či jiné chránitelné řešení, zpracuje původce návrh svého 
řešení, jehož součástí bude i oblast možného komerčního využití.  

 
3.2. Zpracovaný návrh se dvěma kopiemi předloží původce svému vedoucímu 

k vyjádření, zda má ČVUT zájem ochranu získat a zda má ČVUT (příslušné 
pracoviště) k dispozici potřebné finanční prostředky. Jednu kopii přihlášky 
potvrzenou vedoucím pracoviště spolu s uvedením data předání a spolu 
s vyplněným Potvrzením o převzetí nového řešení (příloha č.2) obdrží 
původce, jedna zůstane uložena na příslušném pracovišti ČVUT originál bude 
předán PS.  

 
3.3. Vedoucí pracoviště informuje do 7 dnů o podání přihlášky proděkana pro 

vědeckou a výzkumnou činnost fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu nebo 
ředitele ostatní součásti, který rozhodne o tom, zda má příslušná součást 
ČVUT zájem o ochranu. 

 
3.4. V případě, že příslušná součást ČVUT má zájem o ochranu předloženého 

vynálezu, technického či jiného řešení a jsou-li k dispozici potřebné finanční 
prostředky, dopracuje PS přihlášku a podá ji k ochraně k Úřadu průmyslového 
vlastnictví České republiky či k jinému orgánu příslušnému k registraci a 
nadále ho v řízení před tímto Úřadem zastupuje.  

 
3.5. Pokud má součást ČVUT zájem o ochranu vynálezu, technického či jiného 

řešení a nemá k tomu dostatečné finanční prostředky, může písemně požádat 
do 10 pracovních dní od rozhodnutí proděkana pro vědeckou a výzkumnou 
činnost fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu nebo ředitele ostatní součásti 
prostřednictvím PS o poskytnutí finančních prostředků na ochranu vynálezu, 
technického či jiného řešení nebo jeho částí z Licenčního fondu ČVUT (viz 
Licenční fond a pravidla jeho využívání a Žádost o převzetí výsledku 
vědeckovýzkumné činnosti do správy licenčního fondu). Předkladatelem 



žádosti je pověřený zástupce fakulty, vysokoškolského ústavu či další součásti  
ČVUT. Dále se postupuje podle pravidel využívání Licenčního fondu ČVUT. 

 
3.6. Před podáním přihlášky vynálezu, užitného vzoru či průmyslového vzoru 

nesmí být řešení žádným způsobem zveřejněno. Za zveřejnění se považuje 
jakékoli zpřístupnění řešení veřejnosti, jako je například uveřejnění v časopise, 
přednesení na semináři, konferenci a obdobných akcích, vystavení na 
výstavě, dání výrobku na trh, ale i obhajoba diplomových, dizertačních a 
obdobných prací a podobně. 

 
3.7. Všechny strany, které přijdou do styku s řešeními, u nichž se uvažuje o 

ochraně, jsou povinny zachovávat o podstatě řešení mlčenlivost, minimálně až 
do podání příslušné přihlášky k ochraně.   

 
 

IV. 
Odměna původce 

 
4.1. Původce, který vytvořil vynález, technické či jiné chránitelné řešení, na něž 

ČVUT uplatnil nárok, má vůči ČVUT právo na přiměřenou odměnu.  
 
4.2. Pro určení výše odměny původce je rozhodný technický a hospodářský 

význam vynálezu, technického či  jiného chránitelného řešení a přínos 
dosažený jeho realizací, poskytnutím licence nebo jeho prodejem, přičemž se 
přihlíží mimo jiné k materiálovému podílu ČVUT na vytvoření vynálezu, 
technického či jiného chránitelného řešení. 

 
 

V. 
Přechod řešení na p ůvodce 

 
5.1. V případě, že součást ČVUT neprojeví zájem o ochranu do 3 měsíců od 

písemného vyrozumění o vytvoření vynálezu, technického či jiného řešení 
včetně předání podkladů ze strany původce (viz bod 3.2), právo na vynález, 
užitný či průmyslový vzor přechází zpět na původce.  

 
5.2. Původce, na kterého přešlo právo na vynález, užitný či průmyslový vzor,   

může přihlásit řešení k ochraně s tím, že nese sám náklady, je 
přihlašovatelem a v případě udělení ochrany i majitelem, užitného či 
průmyslového vzoru bez jakékoli vazby na ČVUT.  

 
5.3. Projeví-li ČVUT zájem o využití řešení chráněného ve prospěch původce, 

poskytne původce ČVUT na písemnou výzvu ČVUT nevýlučnou bezplatnou 



licenci k využití tohoto řešení a zajistí zápis této licence do příslušného 
rejstříku. Řešení, ke kterému bude ČVUT takto udělena licence, však může 
být ČVUT využito jen pro vlastní potřebu a nesmí být využito pro jakékoli 
komerční účely (např. v rámci doplňkové činnosti). V případě komerčního 
využití bude uzavřena obvyklá licenční smlouva mezi majitelem chráněného 
řešení a ČVUT. 

 
 
 

VI. 
Důsledky porušení povinností ze strany p ůvodce 

 
6.1. Pokud původce poruší svou povinnost neprodleně vyrozumět ČVUT o 

vytvoření vynálezu, nového technického či jiného řešení a nepředloží ČVUT 
podklady k posouzení tohoto řešení, nebo předčasným zveřejněním řešení 
zamezí podání příslušné přihlášky k jeho ochraně (viz bod 3.6), může to být 
pro ČVUT důvod k rozvázání pracovního poměru s původcem výpovědí podle 
§ 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
případně k výpovědi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi 
ČVUT a původcem s 15tidenní výpovědní lhůtou.  

 
6.2. Právo ČVUT požadovat po původci náhradu způsobené škody není 

rozvázáním pracovního či jiného poměru ze strany ČVUT dotčeno. 
  
 

VII. 
Vytvo ření vynálezu, technického či jiného řešení osobou,  

která využívá zdroje ČVUT 
 
7.1. Pokud osoba, která není zaměstnancem ČVUT, vytvoří při využívání zdrojů 

ČVUT vynález, technické či jiné chránitelné řešení, je povinna dodržovat tento 
Postup, zejména je povinna vyrozumět ČVUT o vytvoření vynálezu, 
technického či jiného řešení a umožnit ČVUT, aby na toto řešení uplatnila 
nárok. 

 
7.2. Dodržování tohoto Postupu je podmínkou využívání zdrojů ČVUT. Využitím 

zdrojů ČVUT dává osoba tyto zdroje využívající bezvýhradný souhlas 
s pravidly uvedenými v tomto Postupu. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

8.1. Tento Postup nabývá účinnosti dnem podpisu rektorem ČVUT. 



 
8.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Postupu zůstávají po skončení 

pracovního poměru, případně jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
mezi ČVUT a původcem nedotčena. 

 
8.3. Práva a povinnosti neupravené v tomto Postupu se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 
zlepšovacích návrzích, v platném znění, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných 
vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně 
průmyslových vzorů, v platném znění, zákonem č.441/2003 Sb. o ochranných 
známkách. 

 
8.4. Tento příkaz ruší příkaz rektora č. 4/2009. 
 
 
 
 
 
                                                    ____________________________ 
         

   Prof.Ing. Václav Havlíček, CSc. 
        Rektor ČVUT v Praze 



 

Příloha č.1 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VE VĚCI OCHRANY VÝSLEDKŮ VVČ NA ČVUT v Praze 
 

 

Účastníci jednání: 
 

Za Patentové středisko ČVUT: …………………… 

 

Za ČVUT: 

Jméno, příjmení, tituly: 

 

Fakulta/ústav/součást: 

 

Katedra/pracoviště: 

 

Předmět jednání: 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek jednání: 

 

 

Předpokládané náklady na správní poplatky: 

Předpokládané přínosy kvantifikované předkládajícím  

V Praze dne…………………….. 

 

……………………………………….   ……………………………….. 

Za Patentové středisko     Za ČVUT v Praze 



 

 

Příloha č.2 
 

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ NOVÉHO ŘEŠENÍ  

 

 

Potvrzuji tímto, že jsem dne ……….. převzal/a  
 
od (jméno, příjmení, titul, katedra/pracoviště) ……………….. 
 
návrh nového řešení  vzniklého při plnění úkolu plynoucího pro předkladatele z  
 

a) pracovního poměru  
b) jiného obdobného pracovněprávního vztahu 

 

Název řešení: 

 

 

Řešení bude předáno za účelem posouzení, zda bude mít ČVUT zájem o jeho 

ochranu (nehodící se škrtněte) 

 

proděkanovi pro vědeckou a výzkumnou činnost fakulty 

řediteli vysokoškolského ústavu  

ředitele součásti 

 

Předané podklady: 

 

Textová část o rozsahu …….stran 

Počet výkresů………………………. 

 

V Praze dne…………………… 

Vedoucí katedry/pracoviště (jméno a podpis) 

 

……………………………………………………… 

 


