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TISKOVÁ ZPRÁVA       23. dubna 2014 

 

Klíčem ke zpeněžení dobrého nápadu je mezinárodní 

patentová přihláška 
Špatnou patentovou strategií můžete svůj nápad předat konkurenci zadarmo 

 

P r a h a,   23. dubna 2014 – Podáním tuzemské přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru Češi 

často mrhají potenciálem svých technických inovací. Přesto, že roste počet tzv. mezinárodních 

patentových přihlášek, Češi ještě stále jejich výhody nedoceňují. Konkurentům tak může 

spadnout do klína milionový nápad bez jakéhokoli profitu pro původce, varuje Úřad 

průmyslového vlastnictví (ÚPV).  

 

Pro úspěch a podnikání v technickém výzkumu a vývoji je třeba znát alespoň základní principy 

patentové strategie. Statistika Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2013 dokazuje, že Češi stále 

preferují tuzemskou ochranu průmyslového vlastnictví. Mezinárodních patentových přihlášek podle 

Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) bylo prostřednictvím Úřadu podáno 175, oproti více než 

dvěma a půl tisícům technických řešení přihlášených pouze pro území ČR. Národní přihlášky jsou 

po zveřejnění k dispozici na internetu celému světu, přitom ochrana platí jen pro naše území.  

 

Malé a střední podniky zřejmě odrazuje především nesprávně interpretovaná finanční náročnost 

zahraniční patentové ochrany. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl 

upozorňuje, že aktivní použití systému PCT přihlášek samo o sobě tak drahé není. Drahé je až 

následné usilování o získání patentu v zahraničí, to však až za takřka tři roky od podání národní 

přihlášky. Ne každý navíc zahraniční patent skutečně potřebuje, což mu ovšem nebrání PCT 

přihlášku podat. „Pouhým podáním PCT přihlášky se totiž může výrazně zvýšit šance, že vás osloví 

solventní zájemce o Vaše řešen, resp. potenciální investor. Firmy jsou často ochotny zaplatit nemalé 

částky již za řešení ve stadiu patentové přihlášky, v zahraničí jde o standardní praxi,“ říká dále 

Josef Kratochvíl. 

 

Výhodou PCT přihlášek je usnadnění procesu získání patentové ochrany v až 148 státech při 

současném zvýšení jistoty, že patent bude skutečně udělen. Systém je hojně využíván ale především 

k prodloužení času nutného pro strategická obchodní rozhodnutí a případnou nabídku řešení až na 

třicet měsíců od podání národní přihlášky.  

 

Poplatky, které právnická osoba musí za předmětné období zaplatit, jsou zhruba 80 tisíc korun, 

fyzická osoba z České republiky jen přibližně 55 tisíc korun. Tato relativně malá investice dobrý 

technický nápad zviditelní a poskytne 30 měsíců času na získání investora nebo kupce. Teprve poté 

se přihlašovatel musí rozhodnout, zda svému řešení věří natolik, že požádá o nákladnou patentovou 

ochranu v zahraničí. 

 

Miliardové výnosy z prodeje licencí jsou ve světě silnou motivací pro celou řadu subjektů.  

 

Nikoli náhodou nejvyspělejší světové ekonomicky patří mezi nejinovativnější. Například v loňském 
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roce prvenství v patentech připadlo opakovaně USA s více než 57 tisíci podanými PCT přihláškami. 

Druhé místo si drží Japonsko. Čína v počtu podaných mezinárodních přihlášek přeskočila Německo 

a stala se národem s třetí největší aktivitou v ochraně průmyslového vlastnictví v mezinárodním 

měřítku. 

 

„Nárůst počtu mezinárodních patentových přihlášek svědčí o významu duševního vlastnictví v rámci 

globálního inovačního systému,“ komentoval vývoj Francis Gurry, generální ředitel Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO). 

 

 
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového 

vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního 

úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, 

užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky 

o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje 

o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí 

o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.  

Podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) lze jedinou přihláškou podanou  

v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) získat ochranu ve148 smluvních státech a čtyři regionální patenty 

(včetně evropského). 

 

Zdarma dostupná celosvětová databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským 

patentovým úřadem, nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. 

K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů. 

 

www.upv.cz 

www.patentuj.cz 

 

Pro další informace laskavě kontaktujte: 

Ivana Machoňová 

Hill+Knowlton Strategies 

T: +420 724 666 608 

E: ivana.machonova@hkstrategies.com 
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