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  Prohlídka vzorků sorbentu, připraveného Waltrem Posledním, který bude použit pro přihlášku 
vynálezu „Způsob a zařízení pro odstraňování dioxinů a rtuti z plynů“.

Do Chemparku přišel, protože se v roce 2002 zdejší Výzkumné a vývojové 
centrum stalo součástí ústeckého VÚAnCh. Jeho současným denním chle-
bem je zajišťování průmyslověprávní ochrany výsledků. Nabude-li kterýko-
liv výzkumník dojmu, že při řešení úkolu vyřešil zadaný problém na úrovni 
vynálezu, což se hned nepozná, má povinnost tuto skutečnost písemně sdě-
lit svému zaměstnavateli. Vedení společnosti pak uplatní právo na patent. 
„Poté začínají mé úkoly. Společně s hlavním vynálezcem vytvoříme přihláš-
ku užitného vzoru nebo vynálezu,“ upřesňuje. Jedna z částí každé přihláš-
ky nese název „Nároky na ochranu“. Každý nárok musí být sepsán jedinou 
větou, což vyžaduje určitý spisovatelský cvik, jelikož některé vynálezy jsou 
komplikované. „Je potřeba nároky zobecňovat, abychom získali co největší 
rozsah ochrany,“ dodává Stanislav Babický.

Od doby, kdy se vrátil do skupiny Unipetrol, zpracoval kolem třiceti 
přihlášek, přičemž některé jsou teprve rozpracované. Patentovatelné jsou 
pouze určité kategorie vynálezů a užitných vzorů. Jednou kategorií jsou 
postupy. „Je to taková kuchařka, z níž se dozvíme, jak z určitých surovin 
dosáhneme požadovaného výsledku,“ vysvětluje Stanislav Babický. Dru-
hou kategorií jsou výrobky, které se získávají nějakým postupem, nebo 
zařízení, díky nimž je možné postupy provádět. „Jelikož jsme zaměřeni 
na chemickou technologii, častěji patentujeme vynálezy týkající se právě 

  Konzultace s Gabrielou Šťávovou o analytických metodách plynové chromatografie

  Studium právních předpisů pro nadcházející jednání
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  Jednání s Marcelou Pospíšilovou o přípravě přihlášky jejího vynálezu „Postup stanovení vybra-
ných katalytických jedů v propylenu“
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Stanislav Babický:    
Je potřeba získat co největší 
rozsah ochrany
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technologie,“ říká patentový specialista Výzkumného ústavu anorga-
nické chemie.

Stanislav Babický má obyčejně rozpracováno několik přihlášek užit-
ných vzorů, které postupně přizpůsobuje do podoby přijatelné pro Úřad 
průmyslového vlastnictví v Praze. Na tuto činnost však není sám, vždy 
totiž spolupracuje s hlavním vynálezcem řešení. Společně pak z kon-
krétních výsledků abstrahují obecnější formulace, což obyčejně zabe-
re největší množství času. VÚAnCh často nevytváří své výsledky sám, 
nýbrž ve spolupráci s realizátorem, jímž je kupříkladu Unipetrol rPA. 

O vlastnictví dosažených výsledků se podělí. A je to právě pan Babický, 
kdo v takovém případě navrhuje smlouvy o spoluvlastnictví vynálezu.

Samotným podáním přihlášky však vše nekončí, ta totiž musí ješ-
tě projít schvalovacím procesem ve zmiňovaném Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Úřad pak svá vyjádření žadateli zasílá písemně nebo do dato-
vé schránky, přičemž nabízí možnost konzultace. ta je patentovým spe-
cialistou vítána zvlášť v případě komplikovanějších přihlášek. „Bylo tomu 
tak například u vynálezu, který naši výzkumníci vytvořili společně s pra-
covníky Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd 
České republiky v Praze. Věc se nám však podařilo dotáhnout do zdárné-
ho konce, patent byl navíc udělen velice rychle, což pro nás bylo význam-
né kvůli mezinárodní patentové přihlášce,“ vysvětluje. Řada řešení může 
nalézt obchodní uplatnění i v zahraničí, a tak je důležité pokusit se získat 
patentovou ochranu ve všech zemích, kde k tomuto může dojít. 

Někdy dochází k porušování patentů, o čemž poměrně často infor-
mují i média. V případě podezření na neoprávněné užívání patentova-
ného vynálezu někým jiným může majitel patentu nebo licence vyzvat 
svého konkurenta k zastavení činnosti, která by mohla narušovat paten-
tová práva. Majitel patentu se může domáhat soudní cestou, aby rušení 
práva bylo zakázáno. Pokud by někdo čekal, že zneužívání patentů kon-

troluje stát, je na omylu. A podle Stanislava Babického je to jen dobře: 
„Nedokážu si představit, kdo by to sledoval. Patentů je v České republice 
kolem deseti tisíc, dále jsou zde registrovaní nabyvatelé licencí. Je tedy 
velmi obtížné sledovat, kdo vlastně patent využívá a zda je tomu po prá-
vu. Za prvé jde o soukromou záležitost a za druhé je to dle mého názoru 
jediné možné řešení. Společnosti si to musí hlídat samy a za své vlastní 
peníze.“

Patentová ochrana platí až dvacet let. Po uplynutí této doby smí vy-
nález využívat každý. Je však třeba dodat, že existuje jen málo patentů 
dosahujících takových kvalit, aby za ně majitelé platili tak dlouhou dobu. 
„Výzkumný ústav anorganické chemie je zpravidla udržuje sedm let. 
V některých případech, ty jsou však velmi výjimečné, bývá rozhodnuto 
jinak,“ potvrzuje Stanislav Babický.

role lidí, kteří se zabývají ochranou průmyslového vlastnictví, roste. 
Například z pohledu grantů musí pan Babický prokazovat, že výsledky 
Výzkumného ústavu anorganické chemie a jeho pracovníků mají urči-
tou úroveň. „Výsledky, jež jsou chráněny patentovými právy, jsou vysoce 
hodnoceny, díky čemuž získáváme nejen prestiž v očích konkurence či 
potenciálních zadavatelů dalších výzkumných úkolů, ale i finanční pro-
středky,“ zakončuje naše setkání s úsměvem na rtech.

... stanislavem 
babickým 
patentovým 
specialistou 
VÚAnCh

Den s...


