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Co dělat, když mám nápad, který chci komerčně využít?
1) nešířit ho veřejně - nepsat o něm do časopisů, nepřednášet o něm na konferenci, nedávat ho
do novin, neříkat o něm nikomu cizímu apod.
2) udělat rešerši - Je ten nápad nový? Jsou nějaké podobné nápady?
3) zvolit si vhodnou formu ochrany vlastnictví ("ochrana" znamená právo zabránit ostatním
využívat vlastnictví bez souhlasu)

Druhy ochran:
A) patent
- chrání: nové, průmyslově využitelné, technologické řešení problému (technologii) 
- posuzování: všestranné 
- čekání na udělení: roky (platí zpětně od podání přihlášky)
- udržovací poplatky: roční, rostoucí
- trvání: max. 20 let

Podává se pro každý stát zvlášť, i když některé úkony lze dělat hromadně. Pro pomoc se obraťte
na národní patentový úřad (např. Úřad průmyslového vlastnictví ČR). Sjednejte si služby
patentového zástupce.
 



B) užitný vzor
- chrání: nové, průmyslově využitelné, technické řešení problému (výrobek)
- posuzování: pouze formální!
- čekání na udělení: měsíce
- udržovací poplatky: jednou za 3 roky, konstantní
- trvání: max 10 let (resp. 6 až 15 let v jiných zemích)

Podává se pro každý stát zvlášť. Mezinárodní harmonizace není tak důkladná, jako u patentů.
I zde je možné o pomoc požádat národní patentový úřad.

C) průmyslový vzor
- chrání: nový a rozlišitelný design výrobku
- posuzování: pouze formální!
- čekání na udělení: měsíce
- udržovací poplatky: jednou za 5 let, rostoucí
- trvání: max. 25 let (resp. 15 let v jiných zemích)

Chrání podobu jako takovou - bez ohledu na podstatu předmětu, který tu podobu má.
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D) ochranná známka
- chrání: nezaměnitelné označení původu konkrétních výrobků nebo služeb
- posuzování: pouze formální
- čekání na udělení: měsíce
- udržovací poplatky: jednou za 10 let, konstantní
- trvání: neomezené

Ochrannou známkou může být jakékoliv vnímatelné vyjádření. Ochrannými známkami nemohou
být symboly vysoké kulturní hodnoty (náboženské, erby apod.), ani symboly příliš prosté
(jednoduché tvary, obecná označení). Ochrannou známku lze nabýt i tak, že se prokáže souvislá
doba jejího používání.

E) autorské právo
- chrání: umělecká díla
- čekání na udělení: vzniká automaticky v okamžiku jeho vyjádření
- udržovací poplatky: bez poplatků
- trvání: po dobu života autora a 70 let po jeho smrti

Autorská práva lze dobrovolně omezit licencemi Creative Commons. 
Se správou autorských práv pomáhají autorské svazy.



F) utajení:
- chrání: cokoliv
- čekání na udělení: žádné
- udržovací poplatky: bez poplatků
- trvání: neomezené, resp. do prolomení tajemství

Využívá se často pro receptury nápojů i jídel a vojenské technologie. I když se nejedná 
o právní institut, lze jej v daných případech soudně vymáhat. Jako jediné nevyžaduje
zveřejnění chráněného.

Když všechno selže, kontaktujte svého knihovníka! :) → marta.zizienova@tul.cz


