
 

 

 

 

Oznámení původce/spolupůvodce 

(Příloha č. 1 Opatření R 274 o nakládání s nehmotnými statky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích) 

Jihočeská univerzita 

Branišovská 1645/31a 

370 05 České Budějovice 

 

Registrační číslo: 

Za KTT převzal: 

Za fakultu převzal: 

Datum: 

1. Název řešení (dále jen „řešení“): 

 

 

 

 

 

2. Specifikace řešení: 
 

 

 

 

 

3. Hlavní původce (řešitel) řešení: 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Fakulta, pracoviště: 

Podíl na řešení:                                        % Adresa (pracoviště): 

E-mail: 

Telefon: Adresa (bydliště): 

4. Spolupůvodce řešení (zaměstnanec JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Fakulta, pracoviště: 

Podíl na řešení:                                        % Adresa (pracoviště): 

E-mail: 

Telefon: Adresa (bydliště): 

5. Spolupůvodce řešení (zaměstnanec JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Fakulta, pracoviště: 

Podíl na řešení:                                        % Adresa (pracoviště): 

E-mail: 

Telefon: Adresa (bydliště): 



 

 

 

 

6. Spolupůvodce řešení (relevantní pracovní poměr mimo JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Zaměstnavatel: 

Podíl na řešení:                                        % Adresa (zaměstnavatele): 

E-mail: 

Telefon: Adresa (bydliště): 

7. Spolupůvodce řešení (relevantní pracovní poměr mimo JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Zaměstnavatel: 

Podíl na řešení:                                        % Adresa (zaměstnavatele): 

E-mail: 

Telefon: Adresa (bydliště): 

8. Další spolupracovník (zaměstnanec JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Fakulta, pracoviště: 

E-mail: Adresa (pracoviště): 

Telefon: Adresa (bydliště): 

9. Další spolupracovník (relevantní pracovní poměr mimo JU): 
Jméno, Příjmení, titul: 

Pozice: Zaměstnavatel: 

E-mail: Adresa (zaměstnavatele): 

Telefon: Adresa (bydliště): 

10.  Zdroje financování vytvoření řešení (program, výše, účel, atd.): 
 

 

 

 

 

11. Relevantní dohody o výsledcích (identifikujte označení relevantních dohod s dopady na 

určení podílu na řešení včetně obsahu těchto dohod): 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Charakteristika řešení (popis řešení, čeho se řešení týká, potenciál uplatnění na trhu, 
komparativní výhody a přednosti): 

 

 

 

 

 

13. Charakteristika novosti řešení: 
 

 

 

 

 

14. Charakteristika průmyslové využitelnosti řešení: 
 

 

 

 

 

15. Navrhovaný způsob ochrany 

 

 

 

 

 

16. Další informace 

 

 

 

 

 

17. Přílohy (např. pracovní smlouvy původců a spolupůvodců)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Prohlášení hlavního původce (řešitele)  

Řešení jsem vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli:  

 

Své další zaměstnavatele jsem uvědomil o všech skutečnostech souvisejících s vytvořením řešení 
 

V: Podpis: 

Dne: 

19. Prohlášení spoluřešitele  
Řešení jsem vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli:  

 

Své další zaměstnavatele jsem uvědomil o všech skutečnostech souvisejících s vytvořením řešení 
 

V: Podpis: 

Dne: 

20. Prohlášení spoluřešitele  
Řešení jsem vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli:  

 

Své další zaměstnavatele jsem uvědomil o všech skutečnostech souvisejících s vytvořením řešení 
 

V: Podpis: 

Dne: 

21. Prohlášení spoluřešitele  
Řešení jsem vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli:  

 

Své další zaměstnavatele jsem uvědomil o všech skutečnostech souvisejících s vytvořením řešení 
 

V: Podpis: 

Dne: 



 

 

 

 

22. Prohlášení spoluřešitele  
Řešení jsem vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli:  

 

Své další zaměstnavatele jsem uvědomil o všech skutečnostech souvisejících s vytvořením řešení 
 

V: Podpis: 

Dne: 

 



 

 

 

 

Poznámky k vyplňování formuláře  

 

Pole tabulky Poznámka 

Název řešení Uveďte pracovní název řešení 

Specifikace řešení Uveďte stručnou specifikaci řešení 

Hlavní původce (řešitel) řešení Identifikujte původce, který měl hlavní podíl na vytvoření 
řešení 

Spolupůvodce řešení 
(zaměstnanec JU) 

Identifikujte původce, který je zaměstnancem JU a který se 
rovněž podílel na vytvoření řešení 

Spolupůvodce řešení (relevantní 
pracovní poměr mimo JU) 

Identifikujte původce, který není zaměstnancem JU a který se 
rovněž podílel na vytvoření řešení 

Další spolupracovník 
(zaměstnanec JU) 

Identifikujte další osoby z řad zaměstnanců JU, které se 
podílely na daném projektu, nicméně nepřispěli k vytvoření 
řešení (nejsou původci).  
 

Uvádí se  zejména z důvodu právní jistoty, aby bylo jasné, že 
tyto osoby nejsou původci (tam kde by to mohlo být sporné)  

Další spolupracovník (relevantní 
pracovní poměr mimo JU) 

Identifikujte další osoby mimo zaměstnanců JU, které se 
podílely na daném projektu, nicméně nepřispěli k vytvoření 
řešení (nejsou původci).  
 

Uvádí se  zejména z důvodu právní jistoty, aby bylo jasné, že 
tyto osoby nejsou původci (tam kde by to mohlo být sporné) 

Zdroje financování vytvoření 
řešení (program, výše, účel, atd.) 

Uveďte finanční zdroje za jejichž přispění bylo řešení 
vytvořeno.  
 

Uvádí se zejména z důvodu případných omezení vyplývajících 
z pravidel stanovených příslušnými poskytovateli podpory. 

Relevantní dohody o výsledcích 

(identifikujte označení 
relevantních dohod s dopady na 

určení podílu na řešení včetně 
obsahu těchto dohod) 

Uveďte seznam smluv, jejichž předmětem byla úprava 
vzájemných práv k oznamovanému řešení (například 
partnerská smlouva). Uveďte, jak je ve smlouvě upravena 
otázka práv k řešení, včetně smluveného podílu nebo 
způsobu jeho následného určení.  

 

 

Charakteristika řešení (popis Uveďte podrobnější charakteristiku řešení (popis řešení, čeho 



 

 

 

 

řešení, čeho se řešení týká, 
potenciál uplatnění na trhu, 
komparativní výhody a přednosti) 

se řešení týká, potenciál uplatnění na trhu, komparativní 
výhody a přednosti) 

Charakteristika novosti řešení Uveďte charakteristiku novosti řešení (jedna z podmínek 
zajištění ochrany) 

Charakteristika průmyslové 
využitelnosti řešení 

Uveďte charakteristiku průmyslové využitelnosti řešení (jedna 
z podmínek zajištění ochrany) 

Navrhovaný způsob ochrany Uveďte navrhovaný způsob ochrany například průmyslový 
vzor, patent apod. Lze uvést také v časové posloupnosti, 
například fáze 1 průmyslový vzor v ČR a evropského patentu, 

fáze 2 patentování ve vybraných zemích EU 

 

 


