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Devět kroků, jak chránit duševní vlastnictví  
ve FNUSA-ICRC během 60 dnů*

Dokončení výzkumného výsledku, který může být budoucí patent 
nebo užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen výsledek). 

Informovat o výsledku Oddělení transferu technologií vypl-
něním formuláře Oznámení o vzniku předmětu průmyslového 
vlastnictví. Nezapomenout zmínit i  původce mimo FNUSA. 
Formulář spolupodepisuje ředitel FNUSA.Doporučuji zjistit 
u  svého projektového/finančního manažera, zda je možné 
uhradit náklady z Vašeho projektu/grantu či je možné využít 
jiný finanční zdroj.

Oddělení transferu technologií sepíše Návrh ochrany a komer
cializace výsledku.

Pokud má být výsledkem budoucí patent, musí být schválen 
Radou pro komercializaci FNUSA-ICRC.

Pokud ředitel FNUSA přijme výsledek do majetku nemocnice, 
rozhodne tak podepsáním formuláře Uplatnění předmětu prů
myslového vlastnictví. V opačném případě přechází vlastnická 
práva k původcům výsledku.

V tuto chvíli by měl být připraven návrh smlouvy ke společné-
mu výsledku výzkumu, pokud existují i  spolupůvodci mimo  
FNUSA-ICRC.

Na základě dvou/tří cenových nabídek je vybrána patentová 
kancelář. Nejnižší cenová nabídka vítězí. Cenové nabídky se ode-
sílají na Purchasing včetně odhadu nákladů na podání přihlášky. 

Pokud je vše výše uvedené odsouhlaseno, mohou započít kon-
zultační práce s patentovým zástupcem, který podá přihlášku 
výsledku u patentového úřadu.

Faktura od patentové kanceláře se odešle na účetní oddělení. 

Hotovo. Pokud je některý z kroků přeskočen, nelze podat 
 přihlášku.
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* doba 60 dní je dobou ideální, proces může být delší z mnoha důvodů jako 
např. nemoc, dovolená, využití maximálních administrativních lhůt dle sou-
visejících směrnic, aj. Ochrana duševního vlastnictví je podrobně řešena ve 
směrnici S /A /82999 /01 Nakládání s výsledky výzkumné činnosti a ochrana 
duševního vlastnictví.
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Nine steps to protect Intellectual Property  
in FNUSA-ICRC in 60 days*

Completion of the research result which could be future patent, 
utili ty model, industrial design (in the future referred to as the result).

To inform the Technology Transfer Department about the result 
by filling in the form Invention Disclosure Form. Do not forget to 
mention the inventors outside FNUSA. The Form is countersigned 
by the Director of FNUSA. At the same time, it is recommended 
to the researchers to check with their project/financial manager if 
it is possible to pay this cost from your project/grant or if there is 
another possible source of financing. 

The Technology Transfer Department creates a Commercialization 
Proposal of the result.

If the result will be patent in the future, it must be approved by 
the Committee for Commercialization FNUSA-ICRC. 

If the director of FNUSA accepts the subject of industrial property to 
the hospital property, he confirms that by signing the form Applica
tion of the subject of industrial property. If the director of FNUSA 
decides not to accept the result into the property of the hospital, 
the ownership rights are transferred to the inventors of the result. 

If the co-inventors of the research result are not from FNUSA-ICRC 
it is necessary to start negotiations about research result shares 
and close an agreement/contract. 

A patent office will be chosen upon two/three price offers. The offer 
with the lowest price wins. All price offers are sent to the Purchasing 
Department including an estimation of the application cost.  

If all the above is confirmed, the consultations with a patent attor-
ney can begin. The attorney files an application for the Industrial 
patent office. 

Invoice is sent to the Accounting department. 

Finished. If any of these steps is skipped, the patent application 
cannot be made.
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* the period of 60 days is a perfect period. The process can take longer from 
many reasons such as illness, holiday, making use of maximal administration 
deadlines etc. Industrial property protection is thoroughly described in the 
Guideline S /A /82999 /01 Treatment of Scientific Activity Results and Indus
trial Property Protection.
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