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“Patentový systém“

Řecko - Sybaris (zničeno v roce 510 př.n.l.)
• „Jestliže kuchař vynalezne nový chutný pokrm, žádnému jinému 

kuchaři se nedovoluje připravit tento pokrm po dobu jednoho 
roku.

Benátsky r. 1474:
• „Kdokoli v tomto městě učiní nějaký nový a důmyslný objev, jež 

dosud nebyl na našem území vynalezen, je povinen jej ohlásit 
zdejšímu Státnímu soudu, jakmile lze tento objev zkoušet a 
použít, přičemž bude po dobu deseti let zakázáno komukoli na 
našem území obdobný vynález vytvořit či napodobit“.

• Pobídka k inovaci (poskytuje ochranu)

• Pobídka ke sdílení poznatků (zveřejnění podrobností o 
vynálezu)
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Počty podaných přihlášek u vybraných 
patentových úřadů

Čína
Korea
EP



Patentové přihlášky – top 10 za r. 2014

Rank Country Patent applications

1 China 928,177

2 United States 578,802

3 Japan 325,989

4 South Korea 210,292

5 European Patent Office 152,662

6 Germany 65,965

7 India 42,854

8 Russia 40,308

9 Canada 35,481
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„Společenská dohoda“ zahrnutá v 
systému patentů

Zveřejnění
vynálezu

Zisk
výhradních

práv

… tak, aby se i ostatní mohli z vynálezu 
poučit a zdokonalovat jej!

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.



Duševní vlastnictví

• Předměty autorského práva

• Předměty průmyslového vlastnictví
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Předměty autorského práva

• Autorská díla - umělecká
- vědecká

• Programy počítačů – software

• Díla souborná – databáze, sborník, výstava, pásmo

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.



Předměty průmyslového vlastnictví
• Výsledky tvůrčí technické činnosti

- vynálezy
- užitné vzory
- průmyslové vzory
- topografie polovodičových výrobků

• Označení - obchodní firma
- ochranné známky
- označení původu a zeměpisná označení

• Související předměty - odrůdy rostlin
- plemena zvířat
- obchodní tajemství
- know-how
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Duševní vlastnictví - přehled

Zdroj: www.upv.cz; www.epo.org
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Práva duševního vlastnictví 
nalezená u mobilního telefonu

Ochranné známky:
• vyrobeno spol. "Nokia"
• výrobek "N95"
• software "Symbian", "Java"

Patenty:
• metody zpracování dat
• polovodičové okruhy
• chemické sloučeniny
• …

Autorská práva:
• kódovací software
• návod k použití
• vyzváněcí tón
• …

Obchodní tajemství:
?

Průmyslové vzory – design (některé s registrací):
• celkový styl schránky telefonu
• uspořádání tlačítek v oválném tvaru
• tlačítka ve tvaru trojrozměrné vlny

• …

© Nokia

Zdroj: www.upv.cz; www.epo.org
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Kdo zajišťuje ochranu?

Soudy – soukromoprávní žaloby, trestní soudnictví
Policie  a státní zastupitelství – trestní stíhání
ÚPV – správní orgán
ČOI, ČZPI – ochrana spotřebitele, klamavé obchodní praktiky
Celní správa – padělky, opatření na vnitřním trhu
Policie ČR – přestupky, trestné činy
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• jedná se o ABSOLUTNÍ PRÁVA s účinkem proti všem

• jeho předměty jsou potenciálně všudypřítomné, užíváním se 
nespotřebovávají a neztrácejí na kvalitě

• zásada teritoriality

• registrační princip

• prioritní povaha

• časová omezenost, závislost na placení udržovacích poplatků

Základní zásady průmyslového práva
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Účinky průmyslově právní ochrany

• právo k využívání předmětu ochrany (používání, výroba, 
nabízení, uvádění na trh, dovážení, skladování)

• dispoziční práva: - právo poskytnout licenci
- převodní právo
- zástavní právo

• zápovědní právo
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Omezení účinků

• právo  předchozího uživatele

• vyčerpání práv

• licence - dobrovolná
- nucená
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Patenty se udělují na vynálezy, které:

• jsou nové

• jsou výsledkem vynálezecké činnosti

• jsou průmyslově využitelné
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PERPETUM MOBILE

objevy

vědecké teorie

matematické metody

estetické výtvory

plány,pravidla a způsoby 
vykonávání

duševní činnosti, hraní her, 
obchodní činnosti

programy počítačů

podávání informací

7kw

1kw

Co nelze patentovat
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A) Národní česká patentová přihláška
q Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění

pozdějších předpisů
q Ochrana pro: zařízení, látku, způsob, použití

REŠERŠE

ZPRACOVÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRIORITA 12 
MĚSÍCŮ

Dosavadní stav techniky

Patentové nároky
Popis
Výkresy

Pařížská unijní úmluva
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PŘEDBĚŽN
Ý PRŮZKUM

ZVEŘEJNĚNÍ 
PŘIHLÁŠKY

ÚPLNÝ PRŮZKUM

UDĚLENÍ PATENTU 

ZAMÍTNUTÍ 
PŘIHLÁŠKY

ROZKLAD 
(II. INSTANCE)

SPRÁVNÍ ŽALOBA 
(SOUD)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

NE

ANO

NE

ANO

PO UPLYNUTÍ 18 
MĚSÍCŮ

NOVOST
VYNÁLEZECKÁ 
ČINNOST
PRŮMYSLOVÁ 
VYUŽITELNOST
DO 36 MĚSÍCŮ
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UDĚLENÍ PATENTU

PATENTOVÁ LISTINA max. 20 let
1000.- - 24.000.-Kč/rok

Průměrné náklady na udělení českého národního patentu (bez rešerše): 20–30 
tis Kč podle složitosti přihlášky a časové náročnosti řízení
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B) Národní český užitný vzor   

qZákon č. 478/1992 Sb.
qOchrana pro: zařízení, látku, použití – NE způsob 

(REŠERŠE)

ZPRACOVÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY

PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY

PRIORITA 12 
MĚSÍCŮ

Dosavadní stav 
techniky

Nároky na 
ochranu
Popis
Výkresy

Podmínky ochrany:

q NOVOST

q PŘEKROČENÍ RÁMCE POUHÉ  
ODBORNÉ DOVEDNOSTI

q PRŮMYSLOVÁ VYUŽITELNOST

•RYCHLE

•SNADNO

•LEVNĚ
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Průměrné náklady na zápis českého národního užitného vzoru (bez rešerše): 8-15 tis Kč 
podle složitosti přihlášky a časové náročnosti řízení.

FORMÁLNÍ 
PRŮZKUM

ZÁPIS UŽITNÉHO 
VZORU

OSVĚDČENÍ O ZÁPISU

1. PRODLOUŽENÍ 
PLATNOSTI

2. PRODLOUŽENÍ 
PLATNOSTI

KOMUNIKACE ZAMÍTNUTÍ 
PŘIHLÁŠKY

ROZKLAD
(II. INSTANCE)

SPRÁVNÍ ŽALOBA 
(SOUD)

PLATNOST 4 
ROKY

PLATNOST 3 ROKY                  (7500.- Kč)

PLATNOST 3 ROKY (7500.- Kč)

NE

ANO
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Patent vs. Užitný vzor - ROZDÍLY
PATENT

• Doba ochrany max. 20 let

• Doba od podání přihlášky k 
udělení: 3 – 5 let

• Průměrné náklady na udělení 
(bez rešerše, přihláška 
zpracována patentovým 
zástupcem): 20-30 tis. Kč

• Poplatky za udržování: za první 
rok 1.000,-Kč, každý další rok se 
zvyšují až na 24.000,- (jen správní 
poplatky)

UŽITNÝ VZOR
• Doba ochrany max. 10 let

• Doba od podání přihlášky k 
zápisu: 2 – 3 měsíce

• Průměrné náklady na zápis (bez 
rešerše, přihláška zpracována 
patentovým zástupcem): 8-15 tis. 
Kč

• Náklady na prodloužení platnosti: 
2x 6.000,- (jen správní poplatky)
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PATENT

• Provádí se věcný průzkum

• Došlo-li k předuveřejnění v 
ochranné lhůtě – lze udělit patent 
jen za splnění zvláštních 
podmínek

• Vyšší respektovanost

• Širší předmět ochrany

UŽITNÝ VZOR

• Registrační princip

• Předuveřejnění v ochranné lhůtě 
není na překážku

• Nižší respektovanost

• Nelze registrovat pracovní a 
výrobní postupy, průmyslové 
produkční mikroorganizmy a 
produkty získané biologickými 
postupy
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Licence k DV

• Duševní vlastnictví lze využívat přímo (majitel, 
prodej), nebo na základě licence

• Licence - poskytnutí oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu a za 
ujednanou odměnu

• Licenční smlouva – písemná forma licence

• Poskytovatel licence zůstává vlastníkem DV.
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Jaká práva k DV je možné licencovat?

Zapsané DV Nezapsané DV
Patenty Autorské právo
Užitné vzory Právo k databázi
Zapsané OZ Nezapsaná označení
Zapsané PVZ Nezapsané PVZ

Soft IP
Know-how

Obchodní tajemství
Důvěrné informace

Zdroj: www.ip4inno.eu
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Důvody uzavírání licencí

Důvody pro licencování:

• Vytvoření zisku
• Přístup k technologii
• Zahájení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
• Urovnání sporu pro porušování práv
• Křížová licence

Zdroj: www.ip4inno.eu
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„Kapitál“ poskytovatele licence:
• Dobře chráněné DV
- Vlastnictví
- Právní stav
- Teritoriální rozsah
- Věcný rozsah ochrany

• Obchodní tajemství
- NDA se zaměstnanci a spolupracujícími subjekty
- Závazky utajení pro nabyvatele licence
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Zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

§ 2358 - § 2370 Licence (obecná ustanovení)

§ 2371 - § 2389 Autorská díla
Nakladatelské smlouvy
Databáze, zvukové a 
obrazové záznamy
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Licenční smlouva
• Strany (poskytovatel a nabyvatel licence)
• Účel
• Vymezení pojmů a předmět
• Licencovaná práva a omezení
• Vylepšení
• Utajení
• Licenční poplatky, hlášení a audity
• Prohlášení a záruky
• Porušení práv
• Doba platnosti a ukončení

Zdroj: www.ip4inno.eu
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Vymezení předmětu

• Určit všechna licencovaná práva (seznam, 
čísla, státy platností)

• Definovat předmět správně
• Zaměřit zvláštní pozornost na soft IP (přesná 

vymezení, výkresy, technologické postupy, 
přílohy)

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
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Práva a povinnosti 
nabyvatele/poskytovatele

• Výhradní X nevýhradní licence (nejvíce využívané)
• Územní omezení
• Omezení oborové (výrobkové) 
• Omezení časové
• Podlicence

- na základě souhlasu poskytovatele
- konkrétní počet sublicencí
- konkrétním subjektům
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Rozdělení licencí

Licence

Výhradní

Pravá Nepravá

Nevýhradní
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Licenční poplatky

• Jednorázová platba při podpisu smlouvy
• Jednorázové platby při dosažení cíle 

(milestones)
• Průběžné licenční poplatky (royalties)
• Odstupňované podle množství nebo času

- maximální
- minimální

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
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Zdroj: Pricing the Intellectual 
Property of Early-Stage 
Technologies: A Primer of 
Basic Valuation Tools and 
Considerations RICHARD 
RAZGAITIS, 
IP Management in Health and 
Agricultural Innovation – A 
Handbook of Best Practices 
(str. 876)
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Informace o sazbách licenčních 
poplatků

• Tisk, technické zprávy, studie
• Databáze sazeb licenčních poplatků
( royaltysource.com, royaltystat.com, 
royaltyconnection.com, ktmine.com)

• Bibliografie
(lesi.org, ipresearch.com, 
technologytransferactics.com)
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Licence v r. 2015 – ČR
Patenty

Zapsané u ÚPV Evidence ČSÚ Celkem

4.822 validovaných EP                       LICENCE 42 51 271
880 národních PV

Užitné vzory

1446 národních PUV                          LICENCE 25 81 276
Průmyslové vzory

352 národních PVZ                             LICENCE 21
Ochranné známky

8434 národních POZ                           LICENCE 454

Zdroj: výroční zpráva ÚPV 2015, ČSÚ „Licence na PPV“ 2016
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Zdroj: ČSÚ „Licence na PPV“ 2016



Zdroj: ČSÚ „Licence na PPV“ 2016
© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

2015 – ÚOCHB 2 980 mil. Kč (téměř 90 %), ostatní 339 mil. Kč 



Zdroj: ČSÚ „Licence na PPV“ 2016
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Kolik Dilia inkasovala (příjem v mil. Kč)

Zdroj: výroční zprávy Dilia



19,0

21,3

21,0

17,5

11,2

10,0

Ostatní

Kabelová teltevize

Provozování TV vysílání

Kopírovací technika

Půjčování v knihovnách (NK ČR)

Nosiče a videopřístroje
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Co tvoří příjmy Dilie (podíl v %)

Zdroj: výroční zprávy Dilia



21,0 20,6

23,8

4,0 3,5 3,3

2013 2014 2015

za kopírky za kopírování

Zdroj: výroční zprávy Dilia
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Poplatky za kopírky a kopírování 
(příjem v mil. Kč)



Best practice – Oxford University

• Chemie – výzkum katalyzátorů
• r. 2000 – prof. Malcolm Green a Dr. Tiancun

Xiao vyvinuli nový, levnější a účinnější 
chemický katalyzátor
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• r. 2003 přihlašovatel „Isis Innovation Ltd“
- Přihláška vynálezu v UK 
- PCT přihláška vynálezu (Čína, Jižní Afrika, USA)
- Evropský patent

Náklady univerzity cca 30tis. EUR, žádné využití, 
žádný zisk
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• 10/2004 Spin – off „ OXFORD CATALYSTS“
• 12/2005 Licence k patentům, základní kapitál
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• 04/2006 OXFORD CATALYSTS získala 20 mil. EUR na 
londýnské burze Alternative Investment Stock Market
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Zdroj: www.epo.org



Best practice – API CZ
• Flexi rampa pro nájezd invalidního vozíku
http://www.youtube.com/watch?v=Eh2Ja1bYVI

&feature=player_embedded
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• r. 2008 - CZ – Užitný vzor č. 20117 
• r. 2009 - Mezinárodní PCT přihláška 

WO201000387
• r. 2011 - Evropský patent č. 2293755
• r. 2012 - Licence poskytnutá do Velké Británie
• 2000 ks upravených automobilů/rok
• Kopírování v Německu – soudní spor 

(porušování patentových práv)
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Úvahy před jednáním o LS

• Jak důležitá je technologie pro konečný 
výrobek?

• Jaké jsou náklady na komercializaci?
• V jakém stavu se nachází vývoj technologie?
• Jak důležitá je technologie pro poskytovatele 

licence?
• Jak velký je příslušný trh?

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Zdroj: www.ip4inno.cz



Jednání o licenční smlouvě

Snažte se uzavřít smlouvu výhodnou pro obě 
strany.

• Vezměte v úvahu zájmy druhé strany.
• Ujistěte se, že jsou výpočty přesné.
• Předložte důkazy a snažte se předvídat úpravy.
• Usilujte o dosažení celkové dohody a vyvarujte 

se uváznutí na mrtvém bodě.
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Další informace a zdroje
• Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements

– A Training Manual (Výměna hodnot – jednání o licenčních 
smlouvách na technologie – školicí manuál)
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.ht
ml
http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/licensing.html

• IP Handbook of Best Practices (Příručka doporučených postupů v 
oblasti DV)
http://www.iphandbook.org/

• Duševní vlastnictví a transfer technologií – Evropská komise
http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/ipr_en.htm

© 2016  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Zdroj: www.ip4inno.cz



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

PatentCentrum Sedlák &  Partners s.r.o. Ing. Jiří Sedlák
patentový zástupce

Husova 5                                                                                  evropský patentový a známkový zástupce
370 01 České Budějovice soudní znalec
Tel.:  387436600 Mobil: 777 743150
Fax.: 387312166 E-mail: sedlak@patentcentrum.cz
E-mail: info@patentcentrum.cz
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