
 

Aktivity úřadu vyplývajících ze strategických dokumentů 

V roce 2012 

• V lednu 2012 Úřad inicioval pracovní setkání podnikatelských inkubátorů, 

vědeckotechnických parků, inovačních center, center transferu technologií, agentury 

CzechInvest, agentury CzechTrade a dalších subjektů, s cílem navázat kontakty a nalézt 

nejvhodnější směry spolupráce. Celkem se zúčastnilo 80 osob z 52 institucí. 

• Úřad formalizoval spolupráci s některými relevantními subjekty formou podpisu 

Memoranda o spolupráci, nabídka je otevřená: 

o Technologická agentura ČR 

o Technologické centrum Akademie věd ČR 

o ICT Unie 

o Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 

o Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR 

o Asociace inovačního podnikání 

o Technologické inovační centrum ČKD Praha 

o Technologické inovační centrum Zlín 

o Czech ICT Alliance 

o Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

o BIC Plzeň 

o Podnikatelské centrum Rumburk 

o Institut EuroSchola 

o Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

o VYRTYCH – Technologický park inkubátor 

o Technologické centrum Hradec Králové 

o EHC Czech 

o ILA 

o Inovacentrum ČVUT 

o Interoperabilita železniční infrastruktury – Technologická platforma 

o AdIS Investment Solutions 

o PROMOTER 

o Berg & White 

o Centrum výzkumných kontraktů 

o Jihomoravské inovační centrum 



o Karlovarská agentura rozvoje podnikání 

o Smart Dialog 

o Technologický park Chomutov 

o Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

o Český svaz vynálezců a zlepšovatelů 

o Nupharo Park 

o Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

o Česká zemědělská univerzita 

o Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

o Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

o Univerzita Palackého v Olomouci 

o ARID 

o Západočeská univerzita v Plzni 

o Rozvojové projekty Praha 

o Grantika České spořitelny 

 

• Pro zajištění vzájemné publicity Úřad na svých internetových stránkách zřídil sekci 

„Regionální partneři“, kde uveřejňuje loga, názvy a kontakty partnerských institucí. 

• Úřad nabízí bezplatnou službu nazvanou „IP audit“, jejímž cílem je poskytnout 

každému zájemci, především malým a středním podnikům a inovačním firmám, užitečné rady 

a doporučení, jak efektivně tvořit, využívat, zhodnotit a chránit nehmotný majetek. Odborněji 

řečeno, provést „na míru“ orientační rozbor průmyslově právní politiky, posoudit a vyhodnotit 

stav ochrany nehmotného majetku a navrhnout optimální řešení v oblasti ochrany 

průmyslových práv. V roce 2012 tuto službu využilo zatím 5 zájemců. 

• V oblasti mezinárodní Úřad jedná s partnerskými patentovými a známkovými úřady o 

uzavření bilaterálních dohod, tzv. Patent Prosecution Highway Agreements. Doposud se 

podařilo uzavřít bilaterální dohodu s rakouským, slovenským, polským, španělským, finským, 

maďarským, japonským úřadem, a úřadem Spojených států amerických. V jednání je podpis 

dohod s německým, francouzským a britským úřadem. Cílem těchto dohod je usnadnit českým 

přihlašovatelům získání patentu v zahraničí. Úřad vypracuje do 9 měsíců od podání přihlášky 

vynálezu rešeršní zprávu v českém a anglickém jazyce. Na základě této zprávy se 

přihlašovatel může kvalifikovaněji rozhodnout, zda přihlašovat do zahraniční či nikoli. Rešeršní 

zpráva může být využita k urychlení patentového řízení u úřadů, se kterými je bilaterální 

dohoda podepsána.  

 

• Kromě standardně organizovaných seminářů pro veřejnost Úřad v uplynulých měsících 

zorganizoval několik seminářů „na míru“ dle konkrétních požadavků firem. Služba je nabízena 

trvale. 



• V únoru 2012 Úřad vyhověl žádosti studentů oboru práv duševního vlastnictví z 

Univerzity Groningen (Nizozemí), přivítal je ve svém sídle a představil jim svou činnost. 

• V březnu 2012 Úřad oslovil krajské úřady a městské části hlavního města Prahy s 

iniciativou rozšíření povědomí o průmyslových právech mezi žáky druhého stupně základních 

škol a studenty víceletých gymnázií. Tato iniciativa se setkala se zájmem a podporou. Úřad 

průběžně ředitelům základních škol a gymnázií nabízí: 

o Uspořádat na školách vyučovací hodinu, v ní seznámí žáky se základy ochrany 

průmyslových práv a jejich užitím v běžném životě. 

o Uspořádat exkurzi do Úřadu, v jejímž rámci proběhne přednáška, praktické 

vyzkoušení rešerší, prohlídka patentového archivu Úřadu. 

o Poskytnout kurz pro učitele, kteří mají zájem zařadit téma průmyslových práv 

do své výuky.  

o Úřad připravil populárně naučný leták speciálně určený pro školáky.  

• Ve dnech 20. – 23. 3. 2012 se Úřad zúčastnil na Výstavišti v Brně odborného veletrhu 

elektrotechniky a elektroniky „AMPER“.  Pro návštěvníky byla ve stánku Úřadu připravena 

nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu i v databázích 

průmyslově právních informací. Pracovníci ÚŘADU zodpovídali návštěvníkům dotazy týkající 

se problematiky ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti 

volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít také nabídky bezplatného 

provedení informativní rešerše a vybrat si z připravené nabídky brožur, letáků a ostatních 

informačních tiskovin. 

• Ve dnech 13. – 16. 3. 2012 se pořádal tradiční jarní veletrh strojírenství a strojírenské 

technologie „FOR INDUSTRY“. I zde byl Úřad zastoupen jako vystavovatel. Byl představen 

systém ochrany průmyslových práv v ČR i zahraničí, informační a vzdělávací aktivity pro 

veřejnost a odborné databáze průmyslově právních informací. Návštěvníci měli možnost 

konzultovat vše související s problematikou ochrany průmyslových práv (na území ČR i v 

zahraničí), a využít nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. Kromě toho byla k 

dispozici také široká nabídka brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.  

• V dubnu 2012 Úřad uspořádal odborný seminář u příležitosti Světového dne duševního 

vlastnictví. 

• Během dubna a května 2012 probíhala na vysokých školách a univerzitách akce „Měsíc 

IPR – ochrana duševního vlastnictví“. Šlo o společnou iniciativou projektu PROMOTE, sítě 

regionálních kontaktních organizací NINET, Inovacentra ČVUT, Evropského patentového 

úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Cílem bylo 

zvýšit praktické znalosti studentů a pracovníků vědy a výzkumu v oblasti ochrany a řízení práv 

k duševnímu vlastnictví. Prostřednictvím série praktických seminářů v Praze, Pardubicích, 

Liberci, Českých Budějovicích, Plzni, Brně, Ostravě, Opavě byla odborná veřejnost 

seznámena s reálnými situacemi ochrany duševního vlastnictví. Akce byla zakončena 

sympoziem Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na zámku Sychrov. 

• V květnu 2012 se na Univerzitě Karlově konal kulatý stůl nazvaný „Zvyšování povědomí 

o duševním vlastnictví na vysokých školách v České republice“. Diskutovalo se o probíhajícím 

projektu na podporu zvyšování povědomí o duševním vlastnictví, na jehož organizaci se podílí 

Evropský patentový úřad, Úřad průmyslového vlastnictví a Úřad pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu. Prorektoři vysokých škol, ředitelé center pro přenos znalostí a technologií a další 

odborníci, zástupci Úřadu, Evropské patentové akademie a Akademie OHIM jednali  



o managementu duševního vlastnictví na univerzitách a vnímání této problematiky akademiky. 

Z diskuse vyplynula potřeba pěstovat kulturu duševního vlastnictví, a zároveň respektovat 

odlišnosti mezi vysokými školami, potřeba osvěty o duševním vlastnictví a nakládání s 

nehmotnými statky jak v rámci vysokých škol a výzkumných ústavů, tak při tvorbě inovací v 

podnikatelském prostředí. Byla zdůrazněna nutnost učit studenty hledat špičková řešení v 

oboru jejich činnosti, chránit a zejména prakticky využívat svá inovativní řešení, získávat 

finanční prostředky prodejem patentových licencí. 

• 4. 5. 2012 vystoupil zástupce Úřadu společně s prorektorem Univerzity Karlovy v 

pořadu Českého rozhlasu Leonardo Třetí dimenze na téma Duševní vlastnictví, jak chránit 

nápady. 

• Úřad se účastní implementace systému popularizace vědy a techniky představeného 

na konferenci „Dny popularizace vědy a techniky v Moravskoslezském kraji“, za účasti 

popularizátora technické tvořivosti dětí z nadace Kids and Science. Výsledkem bylo 

formulování systému výuky, který na školách pomůže vyhledávat a rozvíjet technické talenty.  

• V červnu 2012 poskytl Úřad rozhovor na téma inovace a duševní vlastnictví pro portál 

Inosféra.  

• Úřad doporučuje vedení ministerstva školství zabývat se zařazením problematiky 

ochrany průmyslového vlastnictví do výuky na různých stupních škol. 

• Dne 4. 7. 2012 proběhlo jednání předsedy Úřadu s vedením Technologického centra 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Bylo doporučeno, aby Univerzita do některých ze stávajících 

předmětů pro všechny studenty nově zařadila přednášky pokrývající problematiku základů 

systému průmyslového vlastnictví, na jedné z fakult například v rámci předmětu „Základy 

podnikání“. 

• Dne 26. 7. 2012 proběhlo jednání předsedy Úřadu s prorektory České zemědělské 

univerzity. Univerzita požádá Úřad o vyškolení pracovníků nově zřizovaného centra transferu 

technologií a některých vyučujících a zřejmě rovněž o provedení základního školení o právech 

duševního vlastnictví, včetně optimálního využívání volně dostupné patentové databáze, pro 

všechny studenty v rámci předmětu Úvod do studia. 

• 31. 7. 2012 proběhlo jednání předsedy Úřadu s prorektorem Ostravské univerzity.  Bylo 

nabídnuto pro Univerzitu zorganizovat školení typu train-the-trainer a seminář pro studenty. 

Úřad nabídl vyškolit zaměstnance rektorátu, který bude na Univerzitě odpovědný za 

problematiku duševního vlastnictví. 

• Dne 21. 8. 2012 se uskutečnilo jednání předsedy Úřadu s vedením Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Škola zavádí povinný předmět "Ochrana 

průmyslového vlastnictví" pro studenty oboru strojírenství a pro všechny ostatní studenty zajistí 

přednášku "Základy ochrany duševního vlastnictví". Všichni akademičtí pracovníci již 

absolvovali semináře "Duševní vlastnictví, jeho význam a ochrana". 

• Dne 23. 8. 2012 proběhlo setkání předsedy Úřadu s vedením Mendelovy univerzity v 

Brně. Úřad vyškolí pracovníky nově zakládaného technologického centra. Univerzita zváží do 

předmětu "Základy práva" zařadit téma "Základy IPRights". Pro technické obory zváží zařadit 

téma "Ochrana průmyslového vlastnictví a databáze technických řešení", pro ekonomické 

obory téma "Ekonomické aspekty duševního vlastnictví a licenční smlouvy“. 

• Dne 20. 8. 2012 se uskutečnila schůzka s předsedou Rady vysokých škol. Bylo 

doporučeno zavedení témat vyhledávání špičkových technických řešení a ochrany 

průmyslového vlastnictví do všeobecného přehledu studentů vysokých škol. Úřad představil 



dostupné pomůcky a nabídl odbornou součinnost. Informaci byla zařazena do informačního 

systému Rady. 

• V září 2012 byl spuštěn projekt Czech Superbrands Award probíhající již v 88 státech. 

Firmy soutěží o titul Czech Superbrands 2013. Titul mohou získat značky, které mají v 

konkrétním státě dobrou pověst a jsou spojovány s vysokou kvalitou a pozitivním vnímáním. 

Součástí programu je ročenka a doprovodné propagační akce. První zasedání Brand Council 

se uskutečnilo 20. září 2012 v sídle Úřadu.  

• Ve dnech 10. – 14. 9. 2012 se Úřad zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v 

Brně. Stánek Úřadu připravil pro návštěvníky nabídku informací v elektronické podobě, která 

jsou volně přístupné na Internetových stránkách Úřadu a také v databázích průmyslově 

právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali na dotazy návštěvníků, zaměřené na 

problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), např. na způsob 

přihlašování a formální náležitosti, podmínky udělení ochrany. Kromě toho předváděli 

možnosti volně přístupných rešeršních databází. Představeny byly také aktivity Úřadu 

zaměřené na mladé publikum tvořené žáky a studenty. Návštěvníci využili možnosti 

bezplatného provedení informativní rešerše a vybírali si z připravené široké nabídky brožur, 

letáků a ostatních informačních tiskovin.  

• Ve dnech 13. – 16. 9. 2012 se na výstavišti v Holešovicích pořádal veletrh TENDENCE 

2012, který se zaměřil především na design, nábytek, dekorace interiérů a bytovým doplňky. 

Úřad na svém stánku představil informace o ochraně průmyslových práv, vzdělávací a 

informační aktivity pro školy i širší veřejnost. Představeny byly i informace v elektronické 

podobě obsažené v databázích nebo na internetových stránkách Úřadu. Zastoupena byla i 

nabídka brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Dotazy, které pracovníci Úřadu 

zodpovídali návštěvníkům, byly vzhledem k tématu veletrhu zaměřené na ochranné známky a 

ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí). Předvedeny byly také 

volně přístupné rešeršních databáze na internetových stránkách Úřadu. Návštěvníci mohli 

využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• Dne 30. 10. 2012 proběhlo jednání předsedy Úřadu na třech brněnských univerzitách. 

Veterinární a farmaceutická univerzita zváží využití výukových materiálů předaných Úřadem. 

V oblasti práv duševního vlastnictví spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem, které 

je schopno, vedle zajištění ochrany průmyslových práv univerzity, zajistit odborně též základy 

výuky. V rámci Masarykovy univerzity aktivně působí Centrum pro transfer technologií. 

Doktorský studijní program bude od roku 2013 zahrnovat práva duševního vlastnictví, osnova 

předmětu bude konzultována s Úřadem. Plánuje se postupné rozšíření kurzů do 

magisterského i bakalářského programu. Po diskusi s vedením Vysokého učení technického 

v Brně lze očekávat, že i zde budou základy práv duševního vlastnictví postupně zařazeny do 

výuky.  

• Dne 6. 11. 2012 předseda Úřadu vystoupil na „Dnech teorie a praxe“, pořádaných 

Univerzitou Pardubice, s přednáškou o významu patentů a patentových informací. Při setkání 

s vedením Univerzity nabídl aktivní pomoc s pořádáním přednášek pro studenty. 

• Dne 16. 11. 2012 proběhla schůzka s vedením Jihočeské univerzity. Úřad vyškolí 

zaměstnance nově vznikajícího technologického centra. Technologické centrum, vedle správy 

průmyslových práv univerzity, bude odpovědné též za výuku studentů.  

• Jednání o postupném zavedení problematiky duševního vlastnictví do výuky některých 

oborů probíhají rovněž s Technologickým centrem Univerzity Karlovy.   



• V roce 2012 byla zahájena příprava prvního mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací 

INVENTO, který se bude konat ve dnech 6. až 8. června 2013 na Výstavišti v Praze.  

• Dne 28. 11. 2012 proběhlo setkání předsedy Úřadu s prorektorem VŠCHT Praha. 

Škola připravuje zavedení výuky duševního vlastnictví v doktorském studiu, má zájem o lektory 

z Úřadu. Dalším krokem bude do budoucna výukový program pro magisterský stupeň. Škola 

uváží krátkou informaci pro všechny studenty na začátku studia. 

• Aktivní spolupráce byla navázána rovněž s Technologickou agenturou ČR. Dne 29. 11. 

2012 Úřad vystoupil s problematikou ochrany průmyslového vlastnictví na semináři 

pořádaném pro její zaměstnance. 

• Dne 29. 11. 2012 jednal předseda Úřadu s ředitelem Vědeckotechnického parku 

Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita v rámci centra připravuje kurz IP Rights pro 

doktorandy a bude usilovat o zavedení základů IPR do magisterských osnov, s využitím 

pracovníků VTP jako lektorů. K výuce bude využita česká verze skript Patent Teaching Kit, 

nově nabízena bude služba "technologický foresight" též s využitím informací z patentové 

databáze Espacenet. 

• Dne 4. 12. 2012 se předseda Úřadu setkal s ředitelem odboru výzkumu a vývoje 

MŠMT. Projednávány byly záležitosti optimalizace systému podpor z hlediska komercializace 

a průmyslově právní ochrany výsledků. 

• Od 4. do 7. 12. 2012 probíhal Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2012, 

na kterém se Úřad představil s vlastní expozicí zaměřenou především na informování o 

ochraně průmyslových práv a o informačních a vzdělávacích aktivitách, předváděny byly i 

volně přístupné databáze průmyslověprávních informací. 

• Dne 7. 12. 2012 předseda Úřadu obdobnou problematiku projednával rovněž s vrchním 

ředitelem sekce řízení OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT. 

• Dne 14. 12. 2012 se uskutečnilo setkání předsedy Úřadu s vedením Agentury pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest. Naznačeny byly některé možné směry budoucí 

spolupráce v oblasti podpory podnikatelů a zvyšování konkurenceschopnosti. 

• Dne 20. 12. 2012 jednal předseda Úřadu s prorektorkou Policejní akademie v Praze. 

Studenti absolvují přednášky o právech duševního vlastnictví a zejména o jejich prosazování. 

Škola vítá poskytnuté výukové materiály: Metodika a postupy prosazování práv duševního 

vlastnictví, Metodika spolupráce mezi jednotlivými úřady, v jejichž pravomoci je prosazování 

duševního vlastnictví a další učební texty k prosazování práv duševního vlastnictví, jakož i k 

problematice systému ochrany práv duševního vlastnictví jako takového. Připomenuta byla 

rovněž možnost zvýšit odborné znalosti akademických pracovníků v kurzech nabízených 

Úřadem. 

• Jednou z organizačních složek Úřadu je Institut průmyslově právní výchovy (IPPV), 

který zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační činnosti Úřadu a je tedy významným 

činitelem při zvyšování informovanosti podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti o 

možnostech průmyslově právní ochrany. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového 

vlastnictví nabízí dvouleté dálkové studium a podle zájmu odborné veřejnosti a v souladu s 

úkoly dané Strategií organizuje odborné kurzy a semináře. Ke studiu na Institutu průmyslově 

právní výchovy se v roce 2012 přihlásilo 76 studentů, což je o 36 více než v roce 2011.                                                                 

V roce 2012 IPPV zorganizoval celkem 89 seminářů na téma např.: 

o Patentové rešerše na Internetu 



o Úvod do databází patentů, ochranných známek a průmyslového designu 

o Praktická cvičení – databáze ochranných známek, databáze patentů a užitných vzorů 

o Patentová ochrana léčiv 

o Ochrana průmyslových vzorů na unijní, mezinárodní a národní úrovni 

o Ochrana průmyslového vlastnictví a průmyslově právní informace 

o Databáze Espacenet 

o Technická řešení 

o Ochranné známky 

o Autorské právo 

o Ochranná známka a známka Společenství 

o Průmyslový vzor a vzor společenství 

o Desatero transferu technologií a znalostí 

 

V roce 2013 

• Dne 3. 1. 2013 proběhlo jednání předsedy Úřadu s prorektorem Západočeské 

univerzity. Diskutována byla nezbytnost zařazení alespoň základních informací o systému práv 

duševního vlastnictví, včetně informací o technickém know-how zpřístupňovaném zdarma v 

patentových databázích všem studentům především technických, ekonomických a právních 

specializací. Univerzita uvítala poskytnuté výukové materiály, jeden z akademických 

pracovníků absolvoval studium Institutu průmyslově právní výchovy. 

• Dne 8. 1. 2013 proběhla schůzka předsedy Úřadu s prorektorem Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava.  Škola vítá předané materiály a zváží optimální způsob 

komunikace základních informaci o IP Rights a patentových informací studentům relevantních 

fakult. 

Přednáška předsedy Úřadu na téma IP Rights pro všechny doktorandy a akademické 

pracovníky univerzity byly dojednána na 26. 3. 2013 v Ostravě. 

• Dne 9. 1. 2013 navštívili Úřad zástupci České studentské unie (ČeSU), byly jim předány 

standardní informační materiály a byli informováni o výhodách průmyslově právní ochrany a 

patentových databází pro studium a budoucí povolání studentů. Vybrané informační materiály 

ČeSU rozešle studentům, které má v databázi (cca 21 tis. kontaktů). Bylo dohodnuto, že 

zástupci studentů budou vyvíjet úsilí "zdola", k tomu, aby byla základní informace o průmyslově 

právní ochraně zavedena jako součást některého z průřezových předmětů jako např. základy 

práva, ekonomicko-právní základ atd. Úřad zváží inzerci patentových databází ve studentském 

časopise EkonTech. 

 

• Dne 10. 1.2013 proběhla na půdě MŠMT přednáška předsedy Úřadu o systému 

ochrany průmyslových práv a optimálním využívání patentových informací pro technický vývoj 

a inovace pro zástupce center transferu technologií při univerzitách. 



• Dne 11. 1. 2013 proběhlo jednání s prorektorem Technické univerzity v Liberci. 

Univerzita připravuje Směrnici o ochraně duševního vlastnictví. 

Součástí Univerzity je Ustav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, 

 kterému budou IPRights podklady též distribuovány. 

o Univerzita zváží zařadit základní informace o IPR a o patentových informacích 

pro  studenty, v rámci závěrečných prací (např. bakalářských) bude 

vyžadována  patentová rešerše. 

o Na web školy bude umístěna informace o spolupráci s UPV a odkaz na databázi  

Espacenet. Informace o IPR budou komunikovány Studentské unii školy. 

• Dne 17. 1. 2013 proběhlo jednáni s prorektorkou a vedením Technologického centra 

Univerzity Pardubice. Škola vítá předané podklady pro výuku základů systému ochrany 

průmyslových práv, jakož i informace o databázi Espacenet. Bude hledán optimální způsob 

zařazení do výuky. Diskutována byla rovněž optimální strategie ochrany duševního vlastnictví 

univerzity, jakož i nejsnazší způsoby vyhledávání špičkového technického know-how zdarma 

prostřednictvím Internetu. 

• Dne 30. 1. 2013 poskytl předseda Úřadu rozhovor pro Hospodářské noviny. 

• V únoru 2013 Úřad na svých webových stránkách zprovoznil „Rubriku pro mladé“, kde 

je volně ke stažení vzdělávací leták pro žáky základních a středních škol a také komiksy s 

názvem Patenty, Ochranné známky a Autorské právo. 

• Dne 5. 2. 2013 Úřad vydal tiskovou zprávu o nedostatečném využívání možností 

ochrany průmyslového vlastnictví k ochraně nápadů českých firem, univerzit a vědeckých 

pracovníků.  

• Dne 13. 2. 2013 proběhlo jednání s prorektorem pro vědu a výzkum ČVUT Praha. Byly 

předány výukové materiály, informace o soutěži studentské technické tvořivosti jakož i 

mezinárodní výstavě vynalezu INVENTO 2013. Škola je v oblasti průmyslově právní ochrany 

vlastních technických řešeni historicky odborně dobře vybavena, zařazení plošné výuky 

základů optimálního využívání systému průmyslových práv k získání konkurenčních výhod 

zváží. Vítány byly rovněž nejnovější informace o možnostech, které dnes přináší zdarma 

dostupná databáze Evropského patentového úřadu  obsahující takřka 80 milionů 

podrobně popsaných technických řešení. 

• Dne 18. 2. 2013 vyšla v Hospodářských novinách příloha na téma Jak ochránit své 

nápady a rozhovor s předsedou Úřadu. 

• V únorovém vydání studentského časopisu EkonTech vyšla upoutávka na mezinárodní 

veletrh vynálezů a inovací INVENTO 2013. 

• V průběhu února a března pracovníci Úřadu vystoupili na cyklu přednášek, který 

zorganizovalo Centrum inovací a transferu technologií České zemědělské univerzity. Celkem 

se jednalo o 3 přednášky a témata: Úvod do problematiky průmyslových práv, Úvod do 

databází patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů a Technická řešení - 

vynález/užitný vzor. 

• Dne 5. 3. 2013 proběhla schůzka předsedy Úřadu s předsedou České konference 

rektorů. Byla prezentována nezbytnost zvýšení IPR povědomí mezi mladou generací s 

důrazem, mimo jiné, na budoucí pedagogy. 



Předsedovi Úřadu bude umožněno vystoupit na jednom z následujících setkání rektorů 

českých vysokých škol. Předány byly výukové materiály. 

• Dne 6. 3. 2013 se v prostorách Úřadu konala diskuse u kulatého stolu, které se 

zúčastnili významní představitelé vysokých škol, státní správy a podnikatelské sféry. 

Předmětem diskuse byla výuka základů systému ochrany průmyslového vlastnictví a jeho 

přínos: současná situace, výzvy a perspektivy. Účastníci kulatého stolu, mezi nimiž nechyběli 

zástupci Evropského patentového úřadu, vysokých škol, Technologické agentury ČR či 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, diskutovali zejména o roli managementu 

duševního vlastnictví na univerzitách v moderní společnosti a dotkli se také problematiky 

vnímání ochrany duševního vlastnictví samotnými akademickými funkcionáři vysokých škol. Z 

diskuse vyplynula potřeba další osvěty o duševním vlastnictví jako nástroji ochrany a 

nakládání s nehmotnými statky jak v rámci univerzit a výzkumných ústavů, tak v rámci tvorby 

inovací v podnikatelském prostředí.  

O uvedeném setkání byla 12. 3. 2013 vydána tisková zpráva. 

• Ve dnech 19. – 22. 3. 2013 byl Úřad zastoupen mezi vystavovateli odborného veletrhu 

elektrotechniky a elektroniky „AMPER“. Ten se konal na Výstavišti v Brně Návštěvníkům 

stánku byly zodpovídány dotazy týkající se problematiky ochrany průmyslových práv (na 

území ČR i v zahraničí), připravena byla nabídka informací v elektronické formě na 

Internetových stránkách Úřadu. Pracovníci Úřadu předváděli možnosti volně přístupných 

rešeršních databází. Zájemci mohli využít také nabídky bezplatného provedení informativní 

rešerše. Na stánku byl připraven i výběr brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. 

• 20. 3. 2013 Úřad v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti zorganizoval 

přednášku pro veřejnost „Řízení o přihláškách technických řešení před Úřadem“. 

• Dne 21. 3. 2013 vystoupila zástupkyně Úřadu na poradě ředitelů základních škol v 

působnosti městské části Praha 6. Cca 20 ředitelů se zájmem vyslechlo nabídku na přednášku 

v rozsahu 45 minut pro žáky druhého stupně základních škol, exkurzi do Úřadu průmyslového 

vlastnictví a též nabídku na proškolení učitelů. Přítomným byla rozdána speciální brožurka pro 

děti a komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu. 

• Dne 22. 3. 2013 se uskutečnilo jednání předsedy Úřadu s náměstkem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy. Předány byly výukové materiály pro různé věkové skupiny a oborová 

zaměření studentů a žáků. Diskutovány byly optimální cesty zvýšení IPR povědomí mezi 

mladou generací. 

• Moravská zemská knihovna v Brně ve dnech 23. 3 a 24. 4. 2013 uspořádala bezplatná 

školení na téma „Vyhledávání v databázích Úřadu průmyslového vlastnictví“. Akce se 

zopakovala 10. května. Úřad oba semináře zajišťoval lektorsky. 

• Dne 28. 3. 2013 se uskuteční schůzka předsedy Úřadu s prezidentem Svazu průmyslu 

a dopravy na téma zvyšování informovanosti podnikatelů o významu a možnostech ochrany 

práv z duševního vlastnictví.  

• V březnovém vydání studentského časopisu EkonTech vyšla reklama na databázi 

Espacenet. 

• Dne 1. 4. 2013 vystoupila ředitelka patentového odboru ve vysílání Rádia Junior 

Českého rozhlasu, na téma, co má patentový úřad na starosti, o významných českých 

objevech a patentech a s příklady z praxe. 



• Dne 3. 4. 2013 se předseda Úřadu zúčastnil diskusního setkání se zástupci firem 

Středočeského kraje organizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR.  

• Na akci Týden techniky, kterou na Matičním gymnáziu Ostrava v prvním dubnovém 

týdnu pořádala VŠB-TUO vystoupila zástupkyně Úřadu s přednáškou o základech ochrany 

průmyslových práv. 

• Dne 4. 4. 2013 se uskutečnilo setkání s vedoucím oddělení ekonomických analýz a 

prognóz Útvaru rozvoje hl. m. Praha. Diskutovány byly otázky Inovační strategie, nezbytnosti 

zavedení povinné výuky základů právní ochrany průmyslového vlastnictví a optimálních metod 

těžení technického know-how z volně dostupných zdrojů. 

• Dne 9. 4. 2013 předseda Úřadu vystoupil na semináři Technology Foresight, který 

uspořádal Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci, s přednáškou na téma 

Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet. 

• Dne 22. 4. 2013 byl na blogu GE for CEE zveřejněn příspěvek předsedy Úřadu s 

názvem: Lesson 1: Protect and Utilise Your IP (http://geforcee.geblogs.com/lesson-1-protect-

and-utilise-your-ip/) 

• Veletrh strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. se konal ve dnech 

23. – 25. 4. 2013 na Výstavišti v Praze – Letňanech. Návštěvníkům stánku se Úřad představil 

s informacemi o systému ochrany průmyslových práv v ČR i zahraničí, informačních a 

vzdělávacích aktivitách pro školy, podniky i veřejnost. Pracovníci seznamovali návštěvníky s 

odbornými databázemi průmyslově právních informací. Kromě toho byla k dispozici také široká 

nabídka brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Návštěvníci měli možnost konzultovat 

vše související s problematikou ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a 

využít nabídky bezplatného provedení informativní rešerše.  

• U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad, Licensing Executives Society, 

Technologické centrum AV ČR a Český svaz vynálezců a zlepšovatelů pořádají dne 24. 4. 

seminář na téma elektronické podávání přihlášek a průmyslově právní strategie. 

• Na setkání s novináři dne 24. 4. 2013 Úřad představil zástupcům médií vzdělávací 

kampaň "Patentuj!". Kampaň má ukázat podnikatelům, výzkumníkům a vývojářům, jak z 

patentového systému získat peníze nebo špičkové technologie. Byly spuštěny nové 

internetové stránky www.patentuj.cz a www.patentuj.com. Na setkání s novináři poskytl 

předseda Úřadu rozhovor pro Českou televizi a ČTK. Ředitel Kanceláře úřadu vystoupil ve 

večerním zpravodajství ČT24. Reportáž je ke shlédnutí zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/224231-cesi-se-vynalezat-neboji-polovina-

zadosti-o-patent-ale-neprojde/.  

• Na www.tyden.cz byl zveřejněn článek ČTK 

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/ceske-firmy-loni-podaly-rekordni-pocet-prihlasek-

patentu_268131.html?showTab=diskutovane . 

• Dne 25. 4. 2013 ředitel Kanceláře Úřadu vystoupil ve vysílání TV Barrandov. 

 

• Na stránkách Metodického portálu Národního institut pro další vzdělávání byl zveřejněn 

diskusní příspěvek Úřadu k prolínání tématu práv duševního vlastnictví jednotlivými předměty 

vyučovanými na základních a středních školách http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6801  



• Metodický portál www.rvp.cz vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře 

zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, 

ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. 

• Zástupce Úřadu vystoupil dne 15. 5. 2013 na konferenci Průmyslové právo v praxi aneb 

Jak chránit a využívat duševní vlastnictví v tržních podmínkách, kterou pořádá Nakladatelství 

FCC PUBLIC s.r.o. a Asociace rozvoje a duševního vlastnictví, o.s. (ARID). Účastníci 

konference budou též informování o veletrhu vynálezů INVENTO 2013. 

• Dne 16. 5. vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu ve vysílání Českého rozhlasu České 

Budějovice, v pořadu Přímá linka. 

• Úřad se podílel na přípravě semináře na téma Práva duševního vlastnictví, který se 

konal 20. května 2013 v prostorách Ministerstva dopravy. 

• Dne 5. 6. 2013 byly s vedením Rady pro RTV projednány možnosti celoplošné 

kampaně s cílem zvýšit povědomí o významu a přínosech optimálního používání systému 

duševního vlastnictví pro zvyšování konkurenceschopnosti. 

• Ve dnech 6. – 8. 6.  2013 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze Holešovicích 

konal první ročník mezinárodního veletrhu vynálezů INVENTO 2013. Veletrh organizovala 

společnost INCHEBA Praha za odborné podpory Úřadu průmyslového vlastnictví, Českého 

svazu vynálezců a zlepšovatelů a Asociace inovačního podnikání ČR. Partnerem byla 

Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení IFIA. Záštitu akci udělilo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem veletrhu bylo ukázat 

všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy, poukázat na 

význam tvůrčí práce a podtrhnout důležitost průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových 

řešení na trhu. 

• Úřad navázal spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, konkrétně se podílí na 

tvorbě tzv. Digifolia – portálu pro učitele, kde bude zveřejněn e-learningový kurz „Ochrana 

průmyslového vlastnictví“ a webinář – on-line seminář pro představení informací o duševním 

vlastnictví. 

• Dne 14. 8. 2013 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu ve vysílání Českého rozhlasu – 

Radiožurnálu v reportáži o rostoucí přihlašovatelské aktivitě českých univerzit, které si 

uvědomují, že patenty jim mohou přinést prestiž i peníze. 

• Veletrh TENDENCE 2013, který se věnuje designu a kultuře bydlení se pořádal na 

výstavišti v Holešovicích od 12. do 15. 9. 2013. Úřad na svém stánku seznamoval návštěvníky 

s možnostmi ochrany průmyslových práv, vzdělávacími a informačními aktivitami pro školy i 

širší veřejnost. Dotazy, které pracovníci Úřadu zodpovídali návštěvníkům, směřovaly 

především k ochraně designu a ochranných známek na území ČR i v zahraničí.  Připraveny 

byla i nabídka brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin a k dispozici byly informace v 

elektronické podobě. Pracovníci Úřadu seznamovali i s volně přístupnými rešeršními 

databázemi a nabízeli návštěvníkům bezplatné informativní rešerše. 

• Dne 20. 9. 2013 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu ve vysílání Českého rozhlasu – Plus 

v reportáži o principech patentové ochrany a patentové aktivitě českých firem. 

• Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví a Patentovým a 

známkovým úřadem Spojených států (USPTO), označovaný jako Patent Prosecution Highway 

(PPH), který byl zahájen 1. října 2012 na období jednoho roku s ukončením 30. září 2013, byl 

prodloužen na neurčitou dobu. 



• Úřad navázal spolupráci s konsorciem EuKTS (European Knowledge Transfer 

Society), jehož cílem je příprava a vytvoření certifikovaných a akreditovaných vzdělávacích 

kurz v oblasti transferu znalostí a technologií. Dne 30. 9. 2013 Úřad hostil workshop s účastí 

prorektora Univerzity Karlovy, zástupce Evropského patentového úřadu, EuKTS, zástupců 

národních patentových úřadů a společnosti ILA. 

• Aktivita tuzemských přihlašovatelů PCT se v posledních letech zvyšuje – viz přehled 

počtu přihlášek PCT podaných prostřednictvím Úřadu v jednotlivých letech, vždy v období 

leden až září: 

o 2011:   95 

o 2012:   97 

o 2013: 120 

• Na přelomu září a října 2013 byl prostřednictvím šesti médií (ICT Manažer, iHNED – 

ProByznys.info, Česká informační agentura, Podnikatel.cz, EnviWeb, HW.cz) zveřejněné 

články na téma nevymýšlet vymyšlené, možnostech databáze Espacenet a kampani Patentuj! 

• V rámci zvyšování povědomí o významu duševního vlastnictví pro podnikatelský 

úspěch byl dne 3. 10. 2013 celkem 28 firmám vlastnícím ochranné známky udělen certifikát 

Superbrands 2013. Speciální ocenění od poroty získaly Kofola v kategorii sociálně-mediální 

značka - komunita, Vodafone v kategorii společensky odpovědná značka a Linet v kategorii 

značka inovativní. Ceny jim předal regionální ředitel společnosti Superbrands a předseda 

UPV. 

• Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se Úřad prezentoval na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně. Stánek Úřadu nabízel pro návštěvníkům informace o ochraně průmyslových 

práv na území ČR i mimo něj. Informace byly k dispozici v elektronické podobě na 

Internetových stránkách Úřadu nebo v databázích průmyslově právních informací a také v 

pestré nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.  Pracovníci Úřadu odpovídali 

na dotazy návštěvníků, zaměřené na praktické stránky ochrany průmyslových práv (na území 

ČR i v zahraničí), např. způsoby přihlašování a formální náležitosti, podmínky udělení ochrany, 

rozdíly mezi jednotlivými druhy ochrany. Návštěvníci se mohli seznámit i s možnostmi volně 

přístupných rešeršních databází nebo využít nabídky bezplatného provedení informativní 

rešerše. Představeny byly také aktivity Úřadu zaměřené na mladé publikum - žáky a studenty.  

• Dne 16. října 2013 Úřad uzavřel s Finským patentovým úřadem (the National Board of 

Patents and Registration of Finland - NBPR ) memorandum o porozumění o PPH (Patent 

Prosecution Highway).Toto memorandum vstoupí v platnost dnem 1. listopadu 2013 a tímto 

dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH.  Doba trvání pilotního programu PPH 

je jeden rok. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.   

• Dne 21. 10. 2013 vystoupil předseda Úřadu na portálu České studentské unie - 

StudentTV.cz v on-line přednášce na téma „Jak získávat peníze z patentů.    

http://studenttv.cz/video/62/jak-ziskat-penize-z-patentu/. 

Přednáška měla sledovanost 1 390, což znamená počet shlédnutí živého vysílání od začátku 

až do konce. Podle statistiky měli největší zastoupení studenti Vysoké školy ekonomické a 3. 

ročníků bakalářského studia. 

• Ředitel kanceláře Úřadu vystoupil jako host ve večeru České inovace na téma 

„Patentovat a chránit“ dne 22. 10. 2013. 



• Dne 23. 10. 2013 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu na setkání PR profesionálů „Public 

relations summit 2013“ v tematickém bloku „Public relations jako transparentní nástroj pro 

státní správu“, kde uvedl případovou studii PR kampaně Úřadu: „Inspiruj se a patentuj!“. 

• V červnu roku 2013 začala spolupráce Úřadu a serveru HW.cz, která probíhá formou 

seriálu o ochraně průmyslového vlastnictví. Ke konci října 2013 lze konstatovat, že zájem o 

články vydavatele mile překvapil, čtenost nad 1000 je v letních měsících opravdu mimořádná. 

Pro srovnání lze uvést, že u oblíbených odborných témat a autorů dosahuje čtenost čísla 800. 

Číslo udává počet lidí, kteří si po přečtení anotace článku na homepage Hw.cz dobrovolně 

otevřeli článek a věnovali mu svůj čas. 

o Průběžně lze též pozorovat příliv nových čtenářů portálu byznys.hw.cz, spojený 

právě s tímto seriálem. 

• Úřad navázal spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který vede Metodický 

portál pro učitele, www.rvp.cz s cílem zvýšit povědomí o duševním vlastnictví již u žáků 

základních a studentů středních škol. 

o V sekci Digifolio tohoto Metodického portálu byly zveřejněné úvodní informace 

o duševním vlastnictví a nabídnuté materiály pro děti: letáček a komiksy z 

WIPO. 

o Dále bude zorganizováno setkání na téma duševní vlastnictví pro učitele ZŠ a 

SŠ. 

o Průběžně jsou ve spolupráci s pedagogy a Metodickým portálem připravované 

články pro učitele, které nabízí možnost zpestření/obohacení vyučovaní hodiny 

fyziky, chemie a výpočetní techniky (možnost zpracování dalších předmětů je 

otevřená). 

• Dne 19. 11. 20113 vedoucí rozkladů přednášel na VŠB-TUO na téma Vybraná 

rozhodnutí z oblasti technických řešení, seznamoval posluchače s rozsudky Městského soudu, 

Nejvyššího správního soudu, Soudního dvora EU, Tribunálu, Rozkladového výboru EPO atd., 

a s některými pravomocně ukončenými a zveřejněnými kauzami z praxe Úřadu. 

• O spolupráci s Úřadem při vzdělávání pedagogů v oblasti průmyslového vlastnictví 

projevil zájem Institut vzdělávání pedagogů.  

• Na Metodickém portálu byl dne 20. 11. 2013 zveřejněn další článek v sérii článků 

věnovaných duševnímu vlastnictví. 

• Dne 1. 12. 2013 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu v pořadu TV Nova – Střepiny. 

• Prosincový Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2013 se konal od 3. do 

6. 12. 2013, Úřad zde prezentoval ve vlastní expozicí informace o ochraně průmyslových práv, 

o informačních a vzdělávacích aktivitách, předváděny byly i volně přístupné databáze 

průmyslověprávních informací. 

• Dne 17. 12. 2013 navštívili Úřad žáci ZŠ Pardubice – Dubina, včetně jedenáctiletého 

Jakuba Zemana, který vyhrál 2. místo ve výtvarné soutěži EPO s titulem „Vynález a Evropa“. 

Děti absolvovaly krátkou obrazovou prezentaci o předmětech chráněných patentem, 

průmyslovým vzorem nebo ochrannou známkou, a navštívily studovnu a archiv.  

• V prosinci 2013 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu na portálu investiční web v rozhovoru 

na téma jak ochránit svůj duševní majetek (http://www.investicniweb.cz/2013/12/15/vite-jak-

spravne-ochranit-svuj-dusevni-majetek/). 



• Dne 18. 12. 2013 vyšel ve zpravodaji CEC Government Relations článek o historii a 

úloze Úřadu. 

• Dne 30. 12. 2013 vyšel v Hospodářských novinách článek o podpoře, kterou Úřad 

nabízí vysokoškolákům v oblasti uplatnění nápadů a podnikání s nimi. 

 

V roce 2014: 

 

• V lednu 2014 se Úřad přihlásil do projektu „Czech Local Visibility Events“. Jedná se o 

jednoletý projekt, který financuje Evropská komise a nositelem je EEN v Praze při CRR ČR. 

Hlavním cílem je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi 

zaměřenými na malé a střední podnikání, propagace zúčastněných partnerů a zvýšení 

povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. 

• Ředitel odboru patentových informací se jako člen poroty účastnil Regionálního tržiště 

nápadů, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2014 v podnikatelském inkubátoru Vysoké školy 

Báňské v Ostravě. Svá technická řešení a nápady prezentovalo 28 týmů ve 3 kategoriích – 

nejlepší nápad, nejlepší prezentace a nejlepší prezentační materiály.  

• Úřad se společně s Jihomoravským inovačním centrem stal partnerem Masarykovy 

univerzity v projektu Ochrana, transfer a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na národní a 

mezinárodní úrovni. Cílem je plně funkční platforma, která bude umožňovat budování sítí 

spolupracujících subjektů a týmů ve výzkumu a vývoji. Nedílnou součástí je vzdělávání 

pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu, šíření výsledků vědy, transferu 

technologií a ochraně, oceňování a správě duševního vlastnictví.   

• Dne 17. 2. 2014 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu v Radiožurnálu Českého rozhlasu.   

• Dne 25. 2. 2014 přednášela předsedkyně rozkladového senátu Úřadu na Zimní škole 

práva duševního vlastnictví, kterou pořádala Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 

v rámci projektu „Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní 

úrovni“.   

• Dne 25. 2. 2014 proběhlo jednání vedení Úřadu a TAČR ke konkretizaci Plánu 

spolupráce na rok 2014 v oblasti posilování mezinárodní konkurenceschopnosti 

prostřednictvím podpory optimálního těžení ze systému průmyslového vlastnictví.   

• Dne 28. 2. 2014 vystoupil předseda Úřadu na X. konferenci České studentské unie 

„Buď ekontech!“, která se konala na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v 

Praze.   

• V měsících březnu až květnu 2014 se v Brně uskutečnila série odborných seminářů k 

problematice ochrany průmyslového vlastnictví a patentových informací pořádaných ve 

spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.   

• Ve dnech 18. – 21. 3. 2014 se Úřad tradičně účastnil veletrhu elektrotechniky AMPER 

. Na výstavního stánku pracovníci Úřadu informovali návštěvníky o systému průmyslověprávní 

ochrany v ČR i v zahraničí, seznamovali s on-line poskytovanými informacemi a informačními 

službami Úřadu a předváděli on-line rešerše ve volně dostupných databázích. Připravena byla 

i nabídka informačních brožur a letáků.  



• S pořadatelem úspěšného veletrhu vynálezů a inovativních řešení Invento se podařilo 

dohodnout jeho druhý ročník, který se uskuteční ve dnech 18. - 19. 6. 2015 na Výstavišti v 

Praze.   

• Dne 3. 4. 2014 poskytl předseda Úřadu rozhovor k aktuálnímu vývoji v oblasti 

patentových přihlášek týdeníku Ekonom. Pozitivní je, že v roce 2013 došlo k nárůstu počtu 

přihlášek nejen doma, ale i do zahraničí.   

• Dne 7. 4. 2014 se předseda Úřadu setkal s rektorem Karlovy Univerzity a předsedou 

České konference rektorů s cílem rozšířit výuku základů systému průmyslových práv na 

českých vysokých školách. 

• Ve dnech 15. – 17. 4. 2014 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské 

technologie „FOR INDUSTRY“. Kromě výstavního stánku, kde pracovníci Úřadu předváděli 

on-line rešerše, se v rámci veletrhu konal specializovaný seminář o průmyslových právech a 

podnikání, na kterém vystoupili odborníci z Úřadu a zástupci několika významných českých 

firem, kteří na příkladu vlastní firmy demonstrovali význam zacházení s duševním vlastnictvím. 

• U příležitosti Mezinárodního dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal tiskovou 

konferenci na téma „Jak vydělat na patentech“. Na tiskové konferenci vystoupil předseda 

Úřadu, ředitel Kanceláře a pan Lubomír Dvořák, majitel firmy na výrobu světově úspěšných 

svahových sekaček. Konference se zúčastnilo 11 zástupců médií. 

• Ředitel kanceláře vystoupil v přímém vstupu ve vysílání ČT24 -  ekonomika.   

• Dne 24. 4. 2014 Úřad zorganizoval představení Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF). Přes 

320 žáků druhého stupně základních škol mělo možnost shlédnout velmi poutavou a 

profesionálně provedenou fyzikální show, ve které se interpretům skupiny ÚDiF podařilo v 

jednotlivých pokusech skloubit podstatu fyzikálních jevů s problematikou duševního vlastnictví. 

• Dne 25. 4. 2014 se předseda Úřadu zúčastnil diskuse o ochraně práv duševního 

vlastnictví na univerzitách a výzkumných pracovištích. Workshop uspořádala Technologická 

agentura ČR.   

• Ve spolupráci s Úřadem byl vytvořen Seminář "Duševní vlastnictví ve výuce na 

základních a středních školách". Má seznámit pedagogy 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU 

se základy duševního vlastnictví a jeho implementací do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

V jeho průběhu se posluchači seznámí s formami duševního vlastnictví, s databázemi a jejich 

využitím pro aktivní zapojení žáků nebo pro získání příkladů do výuky a také budou 

představeny možnosti využití ve vybraných vyučovacích předmětech. Seminář je akreditován 

MŠMT (MSMT-1881/2014-1-128) a bude nabízen v rámci programové nabídky vzdělávacích 

akcí Národního institutu pro další vzdělávání.   

• Předseda Úřadu se dne 23. 6. 2014 zúčastnil Kulatého stolu pořádaného Českým 

svazem vědeckotechnických společností. Cílem setkání bylo reagovat na otevřené problémy 

v oblasti vědy, výzkumu a inovací zejména do roku 2020 a hledat cesty ke zvýšení 

konkurenceschopnosti české ekonomiky formou efektivnějšího využívání výsledků vědy a 

výzkumu.   

• U příležitosti 95. výročí založení Patentního úřadu v Praze uspořádal Úřad 

průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), 

Evropským patentovým úřadem (EPO) a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) 

mezinárodní konferenci na téma „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“. Konference se 

konala 9. 9. 2014 v prostorách hotelu Diplomat v Praze. Záštitu konferenci udělil prezident 

České republiky, Miloš Zeman.  



 

Pozvání vystoupit na konferenci přijal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Pavel 

Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu, Jan Mládek, a nejvyšší představitelé výše uvedených 

evropských institucí, které působí v oblasti práv duševního vlastnictví, jmenovitě generální 

ředitel WIPO, Francis Gurry, prezident EPO, Benoît Battistelli, a prezident OHIM, António 

Campinos. Tito významní hosté také jednali s místopředsedou vlády a s ministrem o strategii 

pro posílení podpory výzkumu a vývoje. Na konferenci promluvila též předsedkyně 

Technologické agentury ČR, Rut Bízková, předseda Komory patentových zástupců ČR, 

František Kania, bývalý prezident Japonského patentového úřadu, Hideo Hato, prezident 

Institutu profesionálních zástupců před EPO, Antonius Tangena, ředitel Evropského střediska 

pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, Paul Maier a předseda Úřadu duševního 

vlastnictví Maďarska, Miklós Bendzsel. Úvodní slovo pronesl předseda Úřadu, Josef 

Kratochvíl.                                                                                                                                  

Před zahájením konference proběhlo setkání se zástupci médií, na které se akreditovalo devět 

novinářů. Na dotazy reportérů odpovídal předseda Úřadu, generální ředitel WIPO, prezident 

OHIM a zástupce EPO. Samostatná interview poskytl České televizi generální ředitel WIPO a 

Hospodářským novinám prezident OHIM.                                                                                                                                          

Konferenci zpestřila dvě vystoupení Úžasného divadla fyziky, během kterých skupina mladých 

vědců předvedla profesionální fyzikální show pod názvem „Inspiruj se!“. Lidé v sále měli 

možnost vidět zvuk a poslechnout si světlo.                                                                                                                                                        

V prostorách hotelu po dobu konference probíhala prezentace žákovských nápadů a inovací. 

Žáci ze ZŠ Liberec a Solnice předvedli například lapače pavouků, úspornou svíčku nebo 

detektor smogu, chytrý přechod pro chodce či otočný kalendář. Svá technická řešení 

představili také studenti a profesoři vysokých škol a univerzit, jmenovitě Jihočeské univerzity, 

Vysoké školy chemicko-technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a 

Českého vysokého učení technického.                                                                                                                                                                                   

Na konferenci se registrovalo více než 360 účastníků z České republiky i ze zahraničí. 

Konference byla zakončena slavnostní recepcí v Rudolfově galerii Pražského hradu.   

• TENDENCE 2014 - od 11. do 14. 9. 2014 proběhl v Průmyslovém paláci na výstaviště 

Praha Holešovice 19. ročník veletrhu dekorací, stolování, bytového textilu. Pro návštěvníky 

stánku Úřadu byly připraveny informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních 

informačních tiskovin, ale také v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v 

databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na 

dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území 

ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně dostupných rešeršních databází. Návštěvníci 

mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil Devátého čínského mezinárodního veletrhu 

patentů (CIPF) ve World Expo Center v sedmimiliónovém přístavním městě Dalian ve dnech 

12. – 14. 9. 2014. Úřad na veletrhu provozoval informační stánek o aktivitách ČR v této oblasti. 

Veletrh organizovali Dalian Municipal People’s Government, Dalian Science and Technology 

Bureau a Dalian Intellectual Property Bureau pod záštitou Státního úřadu duševního vlastnictví 

ČLR (SIPO), China Council for the Promotion of International Trade a People’s Government 

of Liaoning Province. Veletrh byl zaměřen na patenty a technologické výsledky v oblasti 

ukládání elektrické energie, ochrany životního prostředí, nových typů produkce energie, 

nových materiálů, strojní výroby, IT a zboží denní potřeby. Veletrhu se zúčastnilo na 1000 

vystavovatelů z Číny a dalších 16 zemí s více než 3000 vynálezy. Dosavadních veletrhů se 

zúčastnilo na 30 zemí z Evropy, Ameriky a Asie. Celkem se na veletrhu, který dosud navštívilo 



na 600 tisíc lidí, prezentovalo přes 7000 výrobců a více než    60 000 patentů. Jedná se o 

jediný veletrh uvedeného rozsahu v Číně. 

• Ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně. Stánek Úřadu připravil pro návštěvníky nabídku informací v elektronické 

podobě na Internetových stránkách a také v databázích průmyslově právních informací. 

Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany 

průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných 

rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní 

rešerše a vybrat si z široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. 

• Od 11. do 14. 9. proběhl v Průmyslovém paláci na výstaviště Praha Holešovice 19. 

ročník veletrhu dekorací, stolování, bytového textilu. Pro návštěvníky stánku Úřadu byly 

připraveny informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, 

ale také v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově 

právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na 

ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a 

předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. 

Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• V zářijovém vydání časopisu Spektrum, který vydává Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky vyšel článek předsedy Úřadu na téma „Nevynalézejte vynalezené – inspirujte se 

zadarmo“. 

• Dne 2. 10. 2014 se v prostorách Úřadu ve spolupráci s OHIM konal seminář pro 

pracovníky celní správy. 

• Dne 7. 10. 2014 Úřad uspořádal seminář pro pracovníky České obchodní inspekce. 

• Předseda Úřadu poskytl 7. 10. 2014 rozhovor pro Hospodářské noviny. 

• Dne 15. 10. 2014 se v prostorách Úřadu uskutečnil seminář „Jak si ochránit duševní 

vlastnictví při podnikání v Číně“. Účastníci se dozvěděli více o podpoře oficiálních institucí 

České republiky, zjistili, kde hledat informace z různých regionů Asie a uslyšeli o způsobech 

ochrany duševního vlastnictví a o institucích spolupracujících při jeho prosazování v Číně. 

• Předseda Úřadu vystoupil na II. ročníku konference Univerzita-firma-prosperita budou 

diskutovány názory odborníků z prostředí univerzit i soukromých společností na roli inovací ve 

vědě a výzkumu, která se konala 7. listopadu 2014 na VUT v Brně. Tématem konference byla 

optimální spolupráce firem a škol za účelem maximalizace jejich inovačního potenciálu s cílem 

zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Přednáška předsedy nesla název „Jak těžit 

z cizích patentů a jak nabízet vlastní inovace“. 

• V listopadu 2014 Úřad ve spolupráci s agenturou Czechinvest uspořádal přednášku 

pro regionální pobočky Czechinvestu v Pardubicích a Českých Budějovicích. Dalších devět 

regionálních akcí bylo naplánováno na rok 2015 (Plzeň, Jihlava, Brno, Ústí nad Labem, 

Liberec, Karlovy Vary, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Zlín). 

• 6. 11. 2014 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu v diskusním pořadu na téma patenty v 

Českém rozhlasu – Dvojce. 

• Dne 12. 11. 2014 se ředitel odboru patentových informací jako porotce zúčastnil 

čtvrtého kola „Tržiště nápadů“, které pravidelně pořádá Podnikatelský inkubátor VŠB – TUO. 

• Ve dnech 2. – 5. 12. 2014 se Úřad zúčastnil týdne inovací s výstavou INOVACE 2014 

pořádaného Asociací inovačního podnikání. Návštěvníkům a účastníkům byly k dispozici 



informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, ale také v 

elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních 

informací. Byly zodpovídány i dotazy, zaměřené na ochranu průmyslových práv na území ČR 

i v zahraničí.  

• V zahraničí se Úřad účastnil Mezinárodního veletrhu vynálezů v Ženevě a 

Mezinárodního odborného veletrhu vynálezů a inovací IENA v Norimberku. Při obou těchto 

příležitostech byly návštěvníkům nabízeny informace o systému ochrany průmyslových práv v 

ČR, on-line rešeršních a informačních službách Úřadu a škála informačních a propagačních 

materiály. 

 

V roce 2015 

Úřad se stal partnerem projektu Rok technického vzdělávání a průmyslu.  

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu 

veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změny v 

oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z 

praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit 

a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na 

jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou 

mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách 

tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům 

nenabízí. 

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených na rodiče a mladé lidi. V únoru by 

měla být zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu , jejíž ambicí je, stát se 

interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory 

technického vzdělávání. Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení 

studentských soutěží, vydání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický 

přehled Panorama se počítá i s akcemi jako je Den průmyslu v Ostravě a se sadou odborných 

konferencí zaměřených na systémové změny ve vzdělávání. 

Národní program reforem 2015  

Využití potenciálu průmyslového vlastnictví  

Vláda bude pokračovat v úsilí o zlepšení znalostí o optimálních způsobech využívání systému 

ochrany průmyslového vlastnictví k získání konkurenční výhody. Vedle zvyšování znalosti 

podnikatelů, pracovníků VaV, pedagogů, a studentů o jednotlivých průmyslově právních 

nástrojích a jejich optimálním využití se zaměří na objasňování významu, způsobů získávání 

a vytěžování technických informací z patentových zdrojů. V roce 2015 bude pokračovat 

popularizační kampaň přinášející argumenty a návody proč, zda a jak užívat ochrany 

průmyslového vlastnictví, jak postupovat při přihlašování do zahraničí a využívat přitom s 

výhodou zejména mezinárodní systém Smlouvy o patentové spolupráci.  

Zvláštní pozornost bude věnována akademickým, výzkumným a vývojovým pracovištím. Bude 

ozřejmován systém podle Smlouvy o patentové spolupráci, kde podáním jediné přihlášky lze 

získat delší časový prostor pro rozhodnutí, zda pokračovat v úsilí o získání patentu v zahraničí, 

současně tak navýšit možnost získat finanční prostředky z prodeje řešení do zahraničí.  

Budou pokračovat práce na přípravě systému Patentu s jednotným účinkem a Jednotného 

patentového soudu.  



Postoupí se v přípravě vytvoření Visegrádského patentového institutu, který českým 

subjektům usnadní a zlevní přihlašování technických řešení do zahraničí.  

Zvýší se pozornost poskytování komplexních, důvěryhodných a pro uživatele snadno 

dosažitelných a srozumitelných informací o špičkových technických řešeních a o předmětech 

průmyslových práv a způsobech jejich nejlepšího využití. Uživatelům budou nabízeny služby 

poskytující informace o nejnovějším stavu techniky v jejich oboru převzaté z nově 

zveřejněných patentových přihlášek, bude propagován průmyslově právní audit a 

technologický foresight umožňující sledovat trendy a odhadnout budoucí směřování dané 

oblasti techniky. Bude zlepšena dostupnost informací o průběhu zápisných a dalších řízení.   

• Zvláštní pozornost byla věnována akademickým, výzkumným a vývojovým pracovištím. 

Byl ozřejmován systém podle Smlouvy o patentové spolupráci, kde podáním jediné přihlášky 

lze získat delší časový prostor pro rozhodnutí, zda pokračovat v úsilí o získání patentu v 

zahraničí, současně tak navýšit možnost získat finanční prostředky z prodeje řešení do 

zahraničí.  

• Pokračovaly práce na přípravě systému Patentu s jednotným účinkem a Jednotného 

patentového soudu. 

• Postoupilo se v přípravě vytvoření Visegrádského patentového institutu, který českým 

subjektům usnadní a zlevní přihlašování technických řešení do zahraničí.  

• Zvýšila se pozornost poskytování komplexních, důvěryhodných a pro uživatele snadno 

dosažitelných a srozumitelných informací o špičkových technických řešeních a o předmětech 

průmyslových práv a způsobech jejich nejlepšího využití. Uživatelům byly nabízeny služby 

poskytující informace o nejnovějším stavu techniky v jejich oboru převzaté z nově 

zveřejněných patentových přihlášek, byl propagován průmyslově právní audit a technologický 

foresight umožňující sledovat trendy a odhadnout budoucí směřování dané oblasti techniky. 

Byla zlepšena dostupnost informací o průběhu zápisných a dalších řízení. 

• Dne 12. 1. 2015 předseda Úřadu projednal možnosti rozšíření výuky základů systému 

ochrany průmyslového vlastnictví na středních a vysokých školách s náměstkem ministra 

školství odpovědným za vzdělávání. 

• Dne 14. 1. 2015 se uskutečnila přednáška předsedy UPV o optimálním využívání 

patentového systému na půdě Svazu průmyslu ČR. 

• Dne 11. 2. 2015 Úřad pořádá bezplatný seminář „Technická řešení – vynález/užitný 

vzor. Na programu je řízení o přihlášce vynálezu: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky 

patentovatelnosti, a řízení o přihlášce užitného vzoru: náležitosti přihlášky, detaily řízení, 

podmínky zápisné způsobilosti. 

• Ředitel kanceláře Úřadu vystoupil 22. 2. 2014 v hlavní zpravodajské relaci TV Nova s 

informací o trendech přihlašování patentů v České republice. 

• V magazínu Leonardo Českého rozhlasu vystoupil dne 23. 2. 2015 s příspěvkem o 

historii českých patentů ředitel kanceláře Úřadu. 

• Dne 26. 2. 2015 byla v Bratislavě podepsána představiteli České republiky, Maďarska, 

Polské republiky a Slovenské republiky Dohoda o Visegrádském patentovém institutu. 

Dohoda, významný výsledek spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví států 

Visegrádské skupiny, vstoupí v platnost poté, co bude signatářskými státy ratifikována. 

Visegrádský patentový institut, bude plnit, po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro 

patentovou spolupráci (PCT), funkci orgánu pro mezinárodní rešerši (International Searching 



Authority, ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (International Preliminary Examining 

Authority, IPEA) podle článku 16 a článku 32 Smlouvy o patentové spolupráci. 

• 27. 2. 2015 Úřad uzavřel Akční plán spolupráce pro rok 2015 s Technologickou 

agenturou ČR. 

• V březnovém čísle časopisu Svazu průmyslu a dopravy Spektrum vyšel rozhovor s 

předsedou Úřadu na téma zapojení Úřadu do Roku průmyslu a technického vzdělávání. 

• Úřad průmyslového vlastnictví a Japonský patentový úřad podepsaly Joint Statement 

of Intent, v jehož rámci se s účinností ode dne 1. 4. 2015 zahajuje pilotní program Patent 

Prosecution Highway (PPH). 

• Dne 26. 3. 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu v ranním pořadu Rádia Junior. 

• V březnu a dubnu 2015 upořádal Úřad školení pro policii České republiky. Obou 

worshopů se zúčastnilo celkem 60 policistů, tématem bylo vyhledávání v zejména známkových 

databázích, okrajově také v databázích patentů a průmyslových vzorů, praktické ukázky a 

samostatná práce. 

• Dne 15. 4. 2015 se v sídle Úřadu konal workshop s názvem „Výuka duševního 

vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR“. Workshopu se zúčastnilo téměř 50 

osobností z akademické sféry i veřejnosti. 

• V dubnovém čísle studentského časopisu EkonTech vyšel článek „Vydělejte peníze – 

využívejte chytře možností patentového systému“. 

• Dne 22. dubna 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu před poslankyněmi a poslanci, 

členy podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku, s informací o otázkách ochrany 

průmyslového vlastnictví. 

• V zahraničí se Úřad účastnil dubnového Mezinárodního veletrhu vynálezů v Ženevě, 

návštěvníkům veletrhu byly nabízeny informace o systému ochrany průmyslových práv v ČR, 

on-line rešeršních a informačních službách Úřadu a škála informačních a propagačních 

materiály. 

• Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské 

technologie „FOR INDUSTRY“. Kromě výstavního stánku, kde pracovníci Úřadu předváděli 

on-line rešerše, se v rámci veletrhu konal specializovaný seminář o průmyslových právech a 

podnikání, na kterém vystoupili odborníci z Úřadu a zástupci několika významných českých 

firem, kteří na příkladu vlastní firmy demonstrovali význam zacházení s duševním vlastnictvím. 

• U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal tiskovou konferenci 

na téma „Patentová edukace“. V diskusi vystoupili: předseda Úřadu J. Kratochvíl, E. Kvašňák 

z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, E. Arazimová ze ZŠ Emy 

Destinnové a V. Hanák z Úžasného divadla fyziky (ÚDIF). ÚDIF rovněž po celý den předváděl 

fyzikální show pro studeny středních škol a gymnázií. U příležitosti Světového dne duševního 

vlastnictví byla také vydána tisková zpráva. Na stejné téma vystoupil ve studiu ČT24 ředitel 

kanceláře Úřadu. 

• Dne 4. 5. 2015 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. 

Představení se opakovalo v devadesátiminutových blocích a Úřad navštívilo přes 200 studentů 

středních škol. Každý z bloků byl rozdělen do dvou částí, první z nich studentům přiblížila 

duševní vlastnictví, průmyslové právo a druhy ochrany, JUDr. Adéla Faladová z Ministerstva 

kultury poté navázala s vysvětlením autorského práva v ČR. Ve druhé části čekalo studenty 

nápadité a profesionálně provedené představení Úžasného Divadla Fyziky, které pomohlo 



studentům pochopit podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech fyzikálních jevů a 

jejich využití ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v běžném životě. 

• Dne 26. 5. 2015 se předseda Úřadu zúčastnil konference pořádané Vysokou školou 

logistiky „Inovace prakticky“, na které rovněž vystoupil s přednáškou. 

• Veletrh vědy pořádala na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech od 21. do 23. 5 

pro děti, studenty i dospělé Akademie věd ČR. Veletrh byl zaměřen především na dětské a 

mladé publikum a bylo pro ně připraveno mnoho interaktivních expozic. Úřad byl na Veletrhu 

zastoupen svými informačními materiály určenými dětem a studentům: letákem o duševním 

vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu a nově i letákem 

vysvětlujícím, jak vypadá a co obsahuje patentový spis. http://www.veletrhvedy.cz 

• Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT) pořádala ve dnech 14. - 

18. 6. 2015 akci pro studenty, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů, 

nazvanou Týden vědy na Jaderce. Týdne se účastnili studenti středních škol z celé ČR. V 

programu, plném exkurzí, povinných i volitelných přednášek na témata moderní vědy a jejího 

technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich prezentací, vystoupily i zástupkyně 

Úřadu. Ve svém bloku "Nápady na síti - inspirujte se" představily studentům druhy 

průmyslových práv, národní databázi patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. Při 

hledání byly zároveň vysvětleny fáze průběhu řízení o přihláškách vynálezů. S pomocí 

záznamů z obou databází byla předvedena využitelnost (a důležitost) patentových informací 

pro výzkumnou práci. http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz. 

• V Olomouci organizovala Univerzita Palackého ve dnech 19. a 20. 6. 2015 pro školy a 

rodiny Veletrh vědy a výzkumu UP. Veletrh byl určen především dětem a probíhal na třech 

místech současně. V Pevnosti poznání (interaktivním muzeu vědy), Korunní pevnůstce i v 

budově Přírodovědecké fakulty UP. Ve všech prostorech bylo připraveno více než 70 stánků 

s interaktivním programem vztahujícím se k technice, přírodovědě a dalším oborům. Úřad zde 

měl vlastní stánek s nabídkou letáků, komiksů a plakátů. Malí návštěvníci se mohli dovědět o 

tom, jak své nápady chránit, mohli si vyluštit zábavný kvíz, vyzkoušeli si také, jak některé z 

příkladů v kvízu najít v databázi. http://www.pevnostpoznani.cz 

• Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a 

Metropolitní univerzitou Praha uspořádal 26. 6. 2015 seminář Actual developments in the world 

of patents. Na semináři vystoupil předseda Úřadu, prorektor MUP Praha, ředitelka 

mezinárodního odboru Úřadu a hlavním hostem je prof. Toshiko Takenaka z University of Law, 

USA. 

•  „Vědecký jarmark" se pořádal v září se v Praze a představily se na něm vysoké školy, 

vědecké instituce i průmyslové podniky. Jeho cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium 

technických oborů. Úřad byl na Jarmarku zastoupen vlastním stánkem, na kterém se nabízely 

ukázky hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Návštěvníci mohli 

vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět vynálezů. Byly 

připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů z různých technických 

oborů. Jarmark navštívilo 16.000 žáků a studentů. Záštitu nad Vědeckým jarmarkem převzal 

prof. RNDr. Václav Pačes, CSc. 

• Od 14. do 18. 9. 2015 se Úřad zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 

Úřad na svém stánku připravil pro návštěvníky nabídku informací v elektronické podobě na 

Internetových stránkách a také v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu 

odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv 

(na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. 



Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z 

široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. 

• Od 1. do 4. 10. 2015 proběhl v PVA EXPO v Letňanech veletrh nábytku, interiérů a 

designu FOR INTERIOR. Pro návštěvníky stánku byly připraveny informace v nabídce brožur, 

letáků a ostatních informačních tiskovin, ale také v elektronické podobě na Internetových 

stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali 

návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým 

vzorem (na území ČR i v zahraničí) i na ochranu průmyslových práv obecně, představili 

možnosti internetových volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít i 

nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• V listopadu uspořádala VŠB-TUO Ostrava Celouniverzitní den otevřených dveří, 

kterého se Úřad rovněž zúčastnil. Zástupkyně Úřadu žákům a studentům na stánku 

vysvětlovaly možnosti ochrany průmyslových práv a předváděly vyhledávací možnosti 

databází a ukázky rešerší, připraveny byly také kvízy, paměťové hry a informační materiály. 

Program akce nabídl návštěvníkům praktické ukázky technických zajímavostí a vědeckých 

experimentů. Akce zaznamenala 1.500 návštěvníků. 

• Dne 21. 10 2015 se ředitel kanceláře Úřadu zúčastnil panelové diskuse na akci „Smart 

Business Festival - CzechInno“. 

• V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vystoupil předseda Úřadu v 

diskusním bloku na téma „Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace“ na konferenci 

Univerzita – Firma – Prosperita, která se konala 5. 11 2015 v Brně. 

• Dne 15. 12. 2015 vystoupil v živém vysílání pro Český rozhlas Plus ředitel kanceláře. 

Tématem rozhovoru bylo rekordní počet čínských patentových přihlášek a jeho vliv na Českou 

republiku. 

• Ve dnech 1. – 4. 12. 2015 se Úřad zúčastnil mezinárodního sympozia s výstavou 

INOVACE 2015 pořádaného Asociací inovačního podnikání. Návštěvníkům a účastníkům byly 

k dispozici informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, 

ale také v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově 

právních informací. Byly zodpovídány i dotazy, zaměřené na ochranu průmyslových práv na 

území ČR i v zahraničí. Zástupce Úřadu vystoupil v programové sekci Mezinárodní spolupráce 

ve VaVaI 

EUREKA a Eurostars s prezentací „Malé a střední podniky a průmyslová práva“ 

 

V roce 2016  

Rok 2016 byl 2016 Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlášen jako ROK 

ŘEMESEL. 

• V lednovém vydání časopisu Moderní řízení vyšel článek „Jak těžit z patentů a vydělat 

na nápadech“ s rozhovorem s předsedou Úřadu. 

• První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se konal 9. až 11. 3 2016 na výstavišti v 

Brně. Veletrh si vytkl za cíl propojit vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím 

a také dát vědeckým týmům příležitost představit výstupy své činnosti odborné i široké 

veřejnosti. Úřad se veletrhu zúčastnil s vlastní expozicí, ve které nabízel informace na 

Internetových stránkách, převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově právních 



informací a nabízely informativní rešerše. V nabídce nechyběl ani výběr brožur, letáků a 

ostatních informačních tiskovin. 

• Počátkem května se vedoucí Kanceláře úřadu zúčastnil slavnostního otevření 

podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague. ESA BIC Prague je považován za významný 

milník v podpoře začínajících podniků, inovací a aplikací kosmických technologií v ČR. 

• Počátkem května 2016 předseda Úřadu vystoupil na konferenci pořádané Vysokou 

školou logistiky „Inovace prakticky“. 

• Dne 15. 5. 2016 byl v periodiku E15 zveřejněn článek „Češi se učí podávat mezinárodní 

patentové přihlášky“, ve kterém předseda Úřadu konstatuje, že se českým vynálezcům a 

firmám dlouhodobě nedaří profitovat z jejich inovací. Objem prostředků z prodaných licencí by 

mohl být mnohonásobně větší, kdyby české subjekty věděly, jak správně využívat systém 

patentové ochrany. 

• Ve dnech 10. – 13. 5. 2016 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské 

technologie „FOR INDUSTRY“. Ve stánku byla pro návštěvníky připravena nabídka informací 

v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních 

informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku 

ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně 

přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení 

informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních 

tiskovin. 

• Poslední týden v květnu se v prostorách Úřadu konala žákovská konference na téma 

"Bavíme se o technice česky i anglicky". Prezentace dětí byly milé a vtipné a byly sestaveny 

do Sborníku. Jde o náhledy, prezentace v psané a mluvené formě i metodické hry jsou v online 

knihovně v systému Jazyky bez bariér. 

• Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 19. do 21. května Veletrh 

vědy. Ten byl zaměřen především na dětské a mladé publikum a bylo pro ně připraveno mnoho 

interaktivních expozic. Úřad zde byl zastoupen svým informačním stánkem a zodpovídal 

dotazy velkých i malých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím. 

Pracovníci Úřadu předváděli i rešerše v databázích, které jsou volně přístupné. Pro děti byly 

připraveny i hry, ve kterých propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k 

obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a 

studentům: leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a 

autorském právu i leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu. Nechyběly ani další 

informační tiskoviny určené dospělým. Akce zaznamenala vysokou návštěvnost.  

www.veletrhvedy.cz 

• Inovace, patenty a dotace v roce 2016 aneb ochrana, obrana a financování 

průmyslového vlastnictví. Akci v rámci Týdne inovací pořádala patentová kancelář Chytilová 

& spol. a Alena Ratajová, freelancer v oblasti komunikace. Akce se konala v Úřadu 

průmyslového vlastnictví, s přednáškou vystoupil též předseda Kratochvíl. 

• Předseda Úřadu poskytl rozhovor o patentech, vynálezech, inovacích a českém 

podnikatelském prostředí, který byl 9. 6. 2016 publikován na webu www.alenaratajova.cz. 

• V multifunkční hale Werk Arena v Třinci se ve dnech 16. a 17. června 2016 konal první 

ročník mezinárodní výstavy vynálezů a technických řešení INVENT ARENA. Soutěžilo se v 

oborech: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, 

stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, 



telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty 

získaly zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Součástí programu byly odborné semináře, které 

vedli například představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR a také již 

čtvrtý ročník mezinárodních řemeslných her žáků a studentů základních a středních škol. 

Organizátorem výstavy jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a Česká hutnická společnost, z.s. 

Odbornou garanci poskytly International Federation of Inventors Associations (IFIA), Český 

svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) 

a Úřad průmyslového vlastnictví. Na výstavě představilo své inovativní výrobky 52 

vystavovatelů z 19 zemí. 

• Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT) pořádala ve dnech 19. - 

24. 6. 2016 další ročník „Týdne vědy na Jaderce“ určený středoškolským studentům z celé 

ČR, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů. V programu, 

sestávajícím z exkurzí, povinných i volitelných přednášek na témata moderní vědy a jejího 

technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich prezentací, vystoupily také 

zástupkyně Úřadu. V přednášce "Nápady na síti - inspirujte se" představily studentům druhy 

průmyslových práv, národní databázi patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. Vysvětlily 

také fáze průběhu řízení o přihláškách vynálezů, postup vyhledávání v databázích a 

připomněly důležitost i využitelnost patentových informací pro výzkumnou práci. 

http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz. 

• Ve středu 7. 9. 2016 se pořádal v Praze Festival vědy 2016 s tématem "Bojujeme s 

viry". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. Jeho 

cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých prezentací 

a zábavných pokusů. Úřad měl na Jarmarku vlastní stánek, na kterém se nabízely ukázky 

hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Návštěvníci mohli vyzkoušet 

své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich 

původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů z různých 

technických oborů. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6, předsedy AV ČR a rektorů VŠ. 

• FOR INTERIOR 2016, veletrh nábytku, interiérů a designu, proběhl v PVA EXPO v 

Letňanech od 19. 9. do 2. 10. 2016. Pro návštěvníky stánku byly připraveny informace v 

nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, ale také v elektronické podobě na 

Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci 

Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu 

průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí) i na ochranu průmyslových práv obecně, 

představili možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. 

Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• Ve dnech 3. – 7. 10. 2016 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně. Stánek nabídl návštěvníkům široký výběr informací v elektronické podobě na 

Internetových stránkách Úřadu a také v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci 

Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových 

práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. 

Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z 

široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. 

 

• Dne 11. 10. 2016 se Úřad a Astronomický ústav AV ČR (AsÚ) společně představili v 

programu "Od patentů ke hvězdám". Program byl určen pro žáky základních škol a studenty 

středních škol a opakoval se v blocích. V první části bloku se žáci studenti seznámili s 



duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslověprávní ochrany. V další části 

je čekalo poutavé vyprávění o zkoumání vesmíru, o vynálezech, které se k němu využívají, 

nebo v souvislosti s vesmírným výzkumem vznikly. Vyprávění provázelo i množství fotografií 

z obrazového archivu AsÚ. Byla připravena i výstava věnovaná českým vědcům a jejich 

vynálezcům. Společná akce zaznamenala 243 návštěvníků. 

• V říjnovém vydání studentského časopisu EkonTech vyšla čtyřstrana věnovaná 

propagaci patentové ochrany. Článek „Češi a světové patenty: nově je získání ochrany 

levnější“ je doplněn článkem o úspěšném patentu na průsvitný beton. 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem zorganizovalo dne 10. 11. 

2016 odborný seminář „Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního 

vlastnictví“. Seminář uvedl ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou Úřadu a odborné 

příspěvky přednesli zástupci Úřadu, ministerstva, předseda Asociace malých a středních 

podniků a zástupci několika firem, které aktivně a úspěšně využívají systém průmyslově právní 

ochrany. Seminář navštívilo více než 100 zájemců. 

• Dne 14. 11. 2016 se v prostorách Úřadu uskutečnila druhá „Snídaně s předsedou“. 

Tentokrát se konala v rámci „Týdne podnikání“ a v nabité zasedací místnosti proběhla živá 

tříhodinová diskuse. 

• Od poloviny září do poloviny listopadu 2016 ve vstupních prostorách Úřadu probíhala 

výstava "Čeští vědci a jejich vynálezy". Výstava vznikla v rámci projektu Otevřená věda III a 

byla do Úřadu zapůjčena Akademií věd ČR. Výstava se snažila přiblížit známé objevy a 

vynálezy, některé i dosud používané, za nimiž stojí čeští vědci. 

• Ve dnech 6. – 9. 12. 2016 se Úřad zúčastnil mezinárodního sympozia s výstavou 

INOVACE 2016 pořádaného Asociací inovačního podnikání. Návštěvníkům a účastníkům byly 

k dispozici informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, 

ale také v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově 

právních informací. Byly zodpovídány i dotazy, zaměřené na ochranu průmyslových práv na 

území ČR i v zahraničí. Zástupce Úřadu vystoupil v programové sekci Mezinárodní spolupráce 

ve VaVaI 

EUREKA a Eurostars s prezentací zaměřenou na téma malých a střední podniky a 

průmyslových práv. 

• V zahraničí se Úřad představil na mezinárodní výstavě vynálezů Archimedes v Moskvě 

společně s Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, na mezinárodní výstavě vynálezů 

Euroinvent v rumunském Iasi a ve společné expozici na Mezinárodním veletrhu vynálezů v 

Ženevě. Na všech těchto akcích mohli návštěvníci využít nabídku konzultací, ukázek on-line 

rešeršních služeb a elektronických informačních produktů, a získat informační a propagační 

materiály. 

V roce 2017 

Rok 2017 byl vyhlášen jako ROK VENKOVA 

• Na výstavišti v Brně ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2017 proběhl druhý ročník Veletrhu Věda 

Výzkum Inovace.  Akce se snaží o propojení výzkumné a vědecké sféry s podnikatelským 

prostředím. Pro vědecké týmy je to také příležitost představit výstupy své činnosti široké 

veřejnosti i odborníkům. Veletrhu se zúčastnilo více než sedmdesát vystavovatelů, kteří zde 

prezentovali své vědecké projekty. Součástí akce byl rovněž bohatý doprovodný program. 

Úřad prezentoval svou činnost na specializovaném stánku. Zástupce Úřadu se stal členem 

Odborné rady VVVI. Úřad se veletrhu zúčastnil s vlastní expozicí, ve které nabízel informace 



na Internetových stránkách. Převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově 

právních informací a nabízely informativní rešerše. V nabídce byl zastoupen také výběr brožur, 

letáků a ostatních informačních tiskovin. Zástupci úřadu vystoupili i na odborných seminářích 

v doprovodném programu.  

Při této příležitosti byl ve speciální tematické příloze časopisu Průmyslové spektrum 

publikován článek „Zajištění ochrany vynálezu v zahraničí: PCT systém a funkce 

Visegrádského patentového institutu.“  

• Úřad dne 3. 4. 2017 spustil novou aplikaci pro elektronické podání přihlášek 

průmyslových práv a následných žádostí. Nová aplikace nahradila původní formuláře pro 

online podání. Jedná se o internetovou aplikaci, vyplňování formulářů probíhá v internetovém 

prohlížeči. Aplikace umožnuje podávat registrovaným i neregistrovaným uživatelům a podání 

je možné odeslat s elektronickým podpisem, bez elektronického podpisu (s následným 

dodáním originálu) i prostřednictvím datové schránky.  K dispozici je řada pomůcek, které v 

nové aplikaci značně zvýšily komfort uživatelů při práci s formuláři. Do aplikace byla zároveň 

integrována databáze spisu pro zástupce.  

• Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 se Úřad zúčastnil dalšího ročníku veletrhu strojírenství a 

strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“.  Pro návštěvníky byla ve stánku připravena 

nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích 

průmyslově právních informací. Pracovníci odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na 

problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti 

volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít také nabídky bezplatného 

provedení informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, letáků a ostatních 

informačních tiskovin. 

• Ředitel kanceláře Úřadu vystoupil na konferenci Znalostní a technologický transfer – 

Inovační region Jižní Čechy / Dolní Bavorsko, která proběhla ve dnech 10. 5. – 11. 5. 2017 v 

českobudějovickém SPA Hotelu VITA, a kterou pořádala Jihočeská univerzita-Kancelář 

transferu technologií v rámci realizovaného projektu Vybudování znalostního a 

technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska.  

Konferenci navštívilo přes 160 odborníků, kteří měli možnost sdílet a vyměňovat navzájem své 

zkušenosti z praxe, načerpat inspiraci z odborných přednášek a seznámit se s novými 

inovacemi, které momentálně vznikají nebo již fungují v rámci akademické a aplikační sféry. 

• V Přerově se dne 17. 5. 2017 konal již 3. ročník Konference INOVACE PRAKTICKY.  

Jde o úspěšnou akci pořádanou sdružením OK4Inovace s cílem podpory snadnějšího 

zavádění a zlepšování inovačních procesů firem. A to díky praktickým informacím a 

zkušenostem, předávaným špičkovými odborníky na inovace manažerům zúčastněných firem. 

V prostorách Vysoké školy logistiky (VŠLG), v nichž byla konference sdružením OK4Inovace 

pořádána, se sešlo na osm desítek lidí, zejména manažerů a odborníků zastupujících firmy s 

inovačním potenciálem z Olomouckého kraje, ale i z dalších regionů. Program zahrnoval 

přednášky od známých odborníků na různé oblasti inovačních procesů, dále krátké prezentace 

představitelů malých a středních firem, které již v inovacích dosáhly konkrétních úspěchů, 

nakonec workshopy zaměřené na diskutování aktuálních inovačních problémů firem 

účastníků. Na konferenci vystoupil také předseda Úřadu. 

• Ve dnech 16. až 19. května 2017 se v Moskvě uskutečnil 20. ročník Mezinárodní 

výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES. Úřad průmyslového vlastnictví se 

zúčastnil již podruhé. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových práv a 

informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání druhého ročníku výstavy INVENT 

ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava 



ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a s podporou WIPO. Ke 

spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská 

akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Svá 

řešení představili vystavovatelé z 21 zemí. 

• Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 8. do 10. 6. 2017 Veletrh 

vědy. Ten byl určen především dětskému a mladému publiku, pro které bylo instalováno 

mnoho interaktivních expozic. Úřad byl na veletrhu zastoupen svým informačním stánkem a 

zodpovídal dotazy velkých i malých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi 

souvisejícím.  Děti si mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé 

vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. 

Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům: leták o duševním vlastnictví, 

komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu i leták vysvětlující formu a 

obsah patentového spisu. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. 

Pracovníci Úřadu seznamovali návštěvníky i s volně přístupnými internetovými databázemi. 

stránkách. www.veletrhvedy.cz 

• Letošní ročník „Týdne vědy na Jaderce“ pořádala Katedra fyziky Fakulty jaderné a 

fyzikálně inženýrské (ČVUT) ve dnech 18. - 23. 6. 2017. Týden vědy je určený středoškolským 

studentům z celé ČR, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů.  

Program se skládal ze specializovaných z exkurzí, povinných i volitelných přednášek na 

témata moderní vědy a jejího technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich 

prezentací. V něm vystoupily také zástupkyně Úřadu s přednáškou, ve které představily 

studentům druhy průmyslových práv, vysvětlily také fáze průběhu řízení o přihláškách 

vynálezů, postup vyhledávání v databázích, připomněly důležitost i využitelnost patentových 

informací pro výzkumnou práci a jako významné zdroje informací představily národní databázi 

patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz. 

• Dne 22. 6. 2017 se Úřad a Astronomický ústav AV ČR (AsÚ) společně již podruhé 

představili v programu "Od patentů ke hvězdám", který byl určen žákům základních škol a 

studentům středních škol. Program probíhal v několika blocích, v jejich první části se žáci a 

studenti seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslově právní 

ochrany. V další části je čekalo poutavé vyprávění o zkoumání vesmíru, o vynálezech, které 

se k němu využívají nebo v souvislosti s vesmírným výzkumem vznikly. Vyprávění provázelo i 

množství fotografií z obrazového archivu AsÚ. Byla připravena i výstava věnovaná českým 

vědcům a jejich vynálezcům a nechybělo ani pozorování speciálními dalekohledy. Společný 

program zaznamenal 215 návštěvníků. 

• Ve dnech 22. - 23. června se v polských Katowicích pod patronací mj. místopředsedy 

vlády a ministra pro vědu a vysoké školství, ministra hospodářství, předsedkyně polského 

patentového úřadu a pod záštitou Mezinárodní federace vynálezeckých asociací (IFIA) konal 

10. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací INTARG. Úřad průmyslového vlastnictví 

se na tomto veletrhu představil své aktivity na zvyšování povědomí o problematice ochrany 

průmyslových práv, zejména mezi dětmi a mládeží. Další část aktivit byla věnována propagaci 

druhého ročníku výstavy Invent Arena v Třinci. Úřad byl oceněn za své úsilí o mezinárodní 

propagaci vynálezů a inovací. V doprovodném programu veletrhu byly zařazeny semináře, 

prezentace jednotlivých vystavovatelů, diskusní panely a kulaté stoly. Souběžně se konal také 

2. ročník konference Internano Poland 2017 jež se zabývala tématy aplikace nanomateriálů, 

užití nanotechnologií v medicíně a s tím spojenými etickými a právními otázkami. 

• Dne 20. 9. 2017 vystoupil předseda Úřadu v klíčovém projevu na zahájení výroční 

konference MARQUES, která se ve dnech 19. – 22. září 2017 konala v Praze. V projevu, mimo 

jiné, varoval před nekalými a nebezpečnými praktikami některých subjektů, které zasílají 



podvodné faktury majitelům a přihlašovatelům ochranných známek. Vyzval příslušné orgány, 

včetně Komise EU a úřady IP5 k přijetí rázných a efektivních opatření k zamezení těchto aktivit. 

• Dne 18. 10. 2017 se v Úřadu konala další „Snídaně s předsedou“, ranní diskusní 

setkání o aktuálních tématech v oboru průmyslových práv, které od doby konání první takovéto 

akce získalo řadu příznivců. Tentokrát počet přihlášených významně překročil počet míst k 

sezení, židle byly přidány a nikdo tedy neodešel nespokojen. 

• První listopadový den Úřad ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR uspořádal 

informační den pro malé a střední podniky. V rámci této akce se Úřad snažil upozornit na 

důležitost duševního vlastnictví i pro sebemenší firmu a na konkrétní možnosti ochrany. 

Odpoledne účastníky čekala praktická část, kde si mohli vyzkoušet práci s databázemi pro 

ochranné známky, patenty i vzory, a to české i zahraniční. Na seminář se zaregistrovalo 33 

zájemců, nakonec jich však přišlo přes 50. 

• Ve středu 6. 9. 2017 se pořádal v Praze Festival vědy 2017, jehož tématem byla "věda 

pro zdraví". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. 

Jeho cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých 

prezentací a zábavných pokusů. Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se 

zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený 

především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a 

paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny 

také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných ochraně zdraví. Festival 

se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, 

starosty MČ Praha 6, předsedy AV ČR a rektora ČVUT. 

• Ve dnech 5. – 8. 10. 2017 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován 

nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pro návštěvníky stánku Úřadu byly připraveny 

informace v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově 

právních informací a také v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. 

Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a 

ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti 

rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. Návštěvníci mohli využít i 

nabídky bezplatného provedení informativní rešerše. 

• Ve dnech 9. až 11. října se konal ve Varšavě 11. ročník mezinárodní výstavy patentů 

a vynálezů (IWIS) pořádaný ve spolupráci Asociace polských vynálezců a zlepšovatelů, 

Mezinárodní federace vynálezeckých asociací (IFIA) a Varšavskou polytechnickou 

univerzitou.  IWIS se řadí k největším akcím v Evropě zaměřeným na vynálezy a inovace. 

Výstava se konala pod čestnou patronací prezidenta Polské republiky. Účastníci měli možnost 

představit své vynálezy ve dvaceti kategoriích. Souběžně s výstavou probíhala i řada seminářů 

a panelových diskusí. Veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z 32 zemí, například Thajska, 

Saúdské Arábie, Kanady, Malajsie, Polska, Chorvatska, Íránu, kteří celkem představili více 

než 400 vynálezů. Za Úřad byly prezentovány aktivity na zvyšování povědomí o problematice 

ochrany průmyslových práv mezi dospělými, ale i mezi žáky a studenty základních a středních 

škol. V rámci stánku byl věnován také prostor propagaci druhého ročníku mezinárodní výstavy 

Invent Arena, který se bude konat v červnu 2018 v Třinci.  

• Ve dnech 9. – 13. 10. 2017 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně. Stánek Úřadu připravil pro návštěvníky nabídku informací                                 v 

elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu a také v databázích průmyslově 

právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na 

problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti 



volně přístupných rešeršních databází. Představeny byly i aktivity Úřadu zaměřené na mladé 

publikum tvořené žáky a studenty. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení 

informativní rešerše a vybrat si z široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních 

tiskovin. Zástupkyně Úřadu také vystoupila s prezentací o systému průmyslově právní ochrany 

na workshopu Podpora exportu a růstu firem s využitím průmyslových práv" pořádaným v 

rámci podpory exportu ČR pořádaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

• Dne 19. 10. 2017 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. 

Představení se opakovalo v ucelených blocích a Úřad navštívilo přes 300 žáků a studentů 

základních a středních škol. Každý z bloků byl rozdělen do dvou částí, první z nich studentům 

přiblížil duševní vlastnictví, průmyslové právo a druhy průmyslově právní ochrany, zástupce 

Ministerstva kultury poté navázal s vysvětlením autorského práva v ČR. Ve druhé části bylo 

pro žáky a studenty připraveno nápadité a profesionálně provedené představení Úžasného 

Divadla Fyziky, které pomohlo studentům pochopit podstatu a význam duševního vlastnictví 

na příkladech fyzikálních jevů a jejich využití ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v 

běžném životě. Jedním z návštěvníků byly i školy, ve kterých probíhá výuka v cizích jazycích. 

Pro ně byl programový blok připraven v anglickém jazyce. 

•  Dne 1. 11. 2017 Úřad pořádal seminář "Duševní vlastnictví v malých a středních 

podnicích" v rámci "Informačního dne pro MSP". Na organizaci Informačního dne se podílelo 

Technologické centrum AV ČR. Akce byla příspěvkem k evropskému projektu VIP4SME, ve 

kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího 

Technologického centra AV ČR, LES Česká republika a Slovensko, Ministerstva průmyslu a 

obchodu, Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy a také zástupci Úřadu.  V dopolední části zazněly příspěvky na témata 

ochrany průmyslových práv, služeb Úřadu pro malé a střední podniky, význam licencování 

práv duševního vlastnictví, možnosti finanční podpory při přihlašování průmyslových práv, 

Program "Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví", vymáhání práv k 

duševnímu vlastnictví a výsledky průzkumu ochrany a využívání průmyslových práv ve firmách 

v EU a služby IPR Helpdesku pro české MSP.  Odpolední část byla věnována seznámení s 

informačními databázemi průmyslových práv a praktickému cvičení, jak s nimi pracovat. 

• 65. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací iENA se v německém 

Norimberku konal ve dnech 2. - 5. listopadu 2017. Na veletrhu bylo prezentováno celkem 850 

vynálezů vystavovateli z 31 zemí. Úřad průmyslového vlastnictví se na tomto veletrhu 

prezentoval ve vlastním stánku. Za Úřad byly představeny především aktivity zaměřené na 

zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslových práv, zejména mezi dětmi a 

mládeží. Zájemci si mohli vyplnit zábavné kvízy a zahrát vynálezecké pexeso. Mezi 

návštěvníky budily pozitivní ohlas zejména jednoduché brožury shrnující stručně problematiku 

ochrany duševního vlastnictví, a to ve variantě určené dětem i dospělým. Další část aktivit byla 

věnována propagaci druhého ročníku výstavy INVENTARENA, který se uskuteční v červnu 

2018 v Třinci. 

• Ve dnech 15. 11. – 18. 11. 2017 se v Kišiněvu uskutečnil 15. ročník Mezinárodní 

specializované výstavy kreativity a inovací INFOINVENT, které se letos poprvé zúčastnil 

rovněž Úřad průmyslového vlastnictví. Úřad na svém stánku prezentoval publikace, informační 

služby Úřadu a zkušenosti s jejich poskytováním. Zájem byl především o informace týkající se 

průběhu řízení o patentových přihláškách v ČR, nutnosti zastoupení patentovým zástupcem, 

technologických center pro rozvoj mladých inovačních firem a o náklady za registraci ochranné 

známky. Druhá část účasti byla zaměřena na propagaci výstavy INVENT Arena 2018. Výstava 

byla doprovázena mezinárodní konferencí Duševní vlastnictví, inovace a kvalita života, kterou 

organizovalo WIPO ve spolupráci se Státním úřadem průmyslového vlastnictví Moldávie 

(AGEPI) a Evropským patentovým úřadem. 



•  8. 11. 2017 Seminář „Technická řešení – vynález / užitný vzor“ zaměřený na základní 

informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, 

studenty i širší veřejnost. 

• 13. a 14. listopadu 2017 se uskutečnil v prostorách Úřadu seminář Life of a patent 

pořádaný European Patent Institute (epi) ze série Life of a patent. Tématem dvoudenního 

semináře bylo Řízení o přihlášce a Odpor. Seminář byl určen patentovým zástupcům i 

patentovým odborníkům pracující v průmyslu nebo podnicích.   

• 15. 11. 2017 Seminář Asijské databáze pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků 

výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s 

patentovými a známkovými databázemi Čínské lidové republiky (včetně Tchaj-wanu a 

Hongkongu), Japonska a Koreje. Součástí semináře byly i praktické příklady rešerší. 

• 23. 11. 2017 Seminář: Databáze průmyslových vzorů zaměřený na získání základních 

znalostí o práci v databázích průmyslových vzorů Úřadu, Hague Express a eSearch určený 

zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. 

• 29. 11. 2017 Seminář: Ochrana designu zaměřený na základní informace o ochraně 

designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. 

• Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2017 se pořádal od 5. do 8. 12. 2017, 

i zde se Úřad představil s nabídkou informací a služeb. Zástupkyně Úřadu se také zúčastnila 

panelové diskuze na workshopu Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a 

Eurostars. 

• 6. a 7. prosince 2017 pořádal EPO konferenci Online Services User Days, v pražském 

Corinthia hotelu v termínu od 6. do 7. prosince 2017. Konference byla určena zejména 

patentovým zástupcům, ale i odborníkům na průmyslová práva pracujícím v průmyslu nebo 

podnicích.  

 

V roce 2018 

Rok 2018 byl vyhlášen ROKEM RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 

• 14. března 2018 ředitel Kanceláře Úřadu přednesl aktuální novinky v patentovém a 

známkovém právu na setkání pracovníků patentových oddělení průmyslových podniků a 

vysokých škol v nadnárodní inovativní společnosti Hella v Mohelnici. 

• Ve dnech 5. – 8. dubna 2018 probíhal 21. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a 

inovačních technologií ARCHIMEDES v Moskvě. Úřad průmyslového vlastnictví se jako 

vystavovatel zúčastnil již potřetí. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových 

práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání druhého ročníku výstavy INVENT 

ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava 

ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke 

spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská 

akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve 

stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na zvyšování průmyslověprávního povědomí 

mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Vystavovatelé z 22 zemí představili více než 1 

100 vynálezů a inovací. Část expozice byla již tradičně věnována dětským vynálezům. 

• Veletrh Věda Výzkum Inovace, jehož třetí ročník se pořádal ve dnech 15. 5. - 17. 5. 

2018 na výstavišti v Brně, si klade za cíl propojit výzkumné a vědecké kruhy s podnikatelským 

prostředím. Vědeckým týmům se zde nabízí příležitost představit výstupy ze své činnosti 



odborníkům i široké veřejnosti. Součástí veletrhu byl také bohatý doprovodný program 

nabízející konference zaměřené na dotační programy v oblasti věda, výzkum a inovace, 

odborná vědecká konference, networkingový meeting point a mnoho dalšího. Úřad se veletrhu 

zúčastnil s vlastní expozicí, ve které představil informace na Internetových stránkách, 

převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově právních informací a nabízely 

informativní rešerše. V nabídce byl zastoupen také výběr brožur, letáků a ostatních 

informačních tiskovin. Zástupci Úřadu vystoupili i na odborném semináři, který Úřad uspořádal 

v rámci doprovodného programu. 

• Ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2018 se Úřad zúčastnil také dalšího ročníku veletrhu 

strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“.  Pro návštěvníky byla ve stánku 

připravena nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v 

databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na 

dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a 

předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít také 

nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, 

letáků a ostatních informačních tiskovin, ve které nechyběly ani informační tiskoviny určené 

dětským návštěvníkům. 

• Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 7. do 9. června 2018 Veletrh 

vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především pořádán, bylo instalováno 

mnoho interaktivních expozic, které atraktivním způsobem představily svět vědy a techniky. 

Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem a jeho zástupkyně zodpovídaly dotazy 

malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.  Děti si 

mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy 

a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály 

určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, 

ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu 

a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. 

Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na 

Internetových stránkách. www.veletrhvedy.cz 

• Dne 8. 6. 2018 se v prostorách Úřadu pořádala akce nazvaná „IPforBusiness putovní 

školení“ organizovaná Evropskou patentovou akademií (EPA) a European IPR Helpdesk. Akce 

byla příspěvkem ke školení v oblasti duševního vlastnictví, které se pořádají ve 12 různých 

zemí Evropy. V programu vystoupili odborníci z European IPR Helpdesk, Evropského 

patentového úřadu, Technické univerzity v Mnichově, Technologického centra AV ČR a Úřad. 

Příspěvky se týkaly témat ochrany průmyslových práv, významu a možností komercializace 

práv duševního vlastnictví (i s případovými studiemi), představení práce IPR Helpdesk a jeho 

služeb pro malé a střední podniky, služeb sítě EEN na podporu inovací a služeb Úřadu pro 

malé a střední podniky i širší veřejnost.  

• V multifunkční hale Werk Arena v Třinci se ve dnech 20. a 22. 6. 2018 konal druhý 

ročník mezinárodní výstavy vynálezů a technických řešení INVENT ARENA. Soutěžilo se v 

oborech: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, 

stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, 

telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty byly 

oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Součástí programu byly odborné semináře, 

které vedli například představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR. 

Návštěvníci mohli shlédnout ukázky řemesel, které předváděli žáci středních škol a odborných 

učilišť, a také si je vyzkoušet. Organizátorem výstavy byly TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a 

Česká hutnická společnost, z.s. Odbornou garanci poskytly International Federation of 

Inventors Associations (IFIA), Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Český svaz 



vědeckotechnických společností (ČSVTS) a Úřad průmyslového vlastnictví. Na výstavě 

představilo 47 vystavovatelů z 22 zemí 135 inovativních řešení. 

• V srpnu Úřad spustil na svých internetových stránkách novou verzi rozhraní rešeršních 

databází průmyslových práv. Nová aplikace s sebou přináší nový design s možností zobrazení 

na mobilních zařízeních a celou řadu novinek, včetně pokročilých funkcí pro registrované 

uživatele.  

• Ve středu 5. 9. 2018 se pořádal v Praze Festival vědy 2018, jehož tématem bylo 

"technologie hýbou světem". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i 

průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce Cílem bylo podpořit zájem 

o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných 

pokusů. Festival doprovázela i série přednášek v Národní technické knihovně. Úřad zde byl 

zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel 

se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli 

vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých 

vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami 

vynálezů věnovaných různým oborům techniky. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6, předsedy AV 

ČR a rektora ČVUT. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut na 17 000.  

• 26. 9. 2018 se pro zájemce o seznámení se s průmyslovými právy pořádal seminář 

„Úvod do problematiky průmyslových práv“. 

• Ve dnech 1. – 5. 10. 2018 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku 

ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí). Stánek Úřadu nabídl návštěvníkům 

také řadu informací v elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu a ve volně 

přístupných databázích průmyslově právních informací, jejichž možnosti byly předváděny. 

Představeny byly i aktivity Úřadu zaměřené na mladé publikum tvořené žáky a studenty. 

Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z 

široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.  

• Zástupci Úřadu také vystoupili s prezentacemi o systému průmyslově právní ochrany 

na semináři „Práva duševního vlastnictví" pořádaným v rámci podpory exportu ČR 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

• Ve dnech 4. – 7. 10. 2018 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován 

nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku 

návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým 

vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně 

přístupných na internetových stránkách. Kromě toho byly pro návštěvníky připraveny 

informace v elektronické podobě dostupné na Internetových stránkách Úřadu a v databázích 

průmyslově právních informací i v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních 

tiskovin. Návštěvníci mohli využít i možnosti bezplatného provedení informativní rešerše. 

• V Novém sadu se ve dnech 12. – 15. 10. 2018 konal Mezinárodní veletrh inovací, 

znalostí a tvořivosti TESLAFEST 2018, akce byla doprovázena mezinárodní konferencí o 

inovacích. Veletrh se konal v prostorách SPC Vojvodina a byl organizován svazem vynálezců 

autonomní oblasti Vojvodina pod záštitou vlád Srbska, autonomní oblasti Vojvodina a městem 

Novi Sad. Akce se pravidelně zúčastňuje více než 500 vynálezců, inovátorů i podnikatelů. 

Prostor je věnován i studentům a mladým inovátorům. Ve stánku Úřadu byly prezentovány 

informační služby a aktivity Úřadu zaměřené na zvyšování povědomí o průmyslověprávní 

ochraně mezi veřejností i dětmi a mládeží.  



• Během října 2018 se v prostorách Úřadu uskutečnily další semináře, které blíže 

seznamovaly uživatele z řad veřejnosti s problematikou průmyslových práv, informačními 

databázemi a vyhledáváním průmyslově právních informací 

• Putovní seminář Služby a aktivity Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) 

hostil Úřad dne 17.10.2018 - na semináři vystoupili odborníci z WIPO i z Úřadu, prezentace 

se zaměřily na hlavní smlouvy v oblasti mezinárodní ochrany průmyslových práv, činnosti 

Visegrádského patentového institutu (VPI), informačním produktům a službám a následné 

diskuze rozebíraly zkušenosti z pohledu přihlašovatelů i právních expertů. 

• Dne 18. 10. 2018 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. 

Program představení se opakoval v blocích. Každý z bloků obsahoval dvě části. V první z nich 

se žáci seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslově právní 

ochrany. Ve druhé části se pro žáky odehrálo představení Úžasného Divadla Fyziky, 

provedené nápadité a profesionálně, které jim vysvětlilo podstatu a význam duševního 

vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, se kterými se 

mohou setkat v běžném životě. Úřad navštívilo celkem 280 žáků ze šesti základních škol. 

• Dne 1. 11. 2018 se v prostorách Úřadu již podruhé pořádal seminář "Duševní vlastnictví 

v malých a středních podnicích" v rámci "Informačního dne pro MSP". Na organizaci 

Informačního dne spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. Informační den se konal v 

rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu 

vystoupili odborníci ze spolupořádajícího Technologického centra AV ČR, Evropské vesmírné 

agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničí i zástupci Úřadu.  

Prezentace dopolední části se zabývaly ochranou průmyslových práv, praktickou prací s 

databázemi průmyslověprávních informací, možnostmi finanční podpory při přihlašování 

průmyslových práv, duševním vlastnictvím při vývoji kosmických technologií, nabídkou služeb 

EU IPR Helpdesk českým malým a středním podnikům.  Odpolední část seznámila posluchače 

s očekávanými novinkami v oblasti práv na označení, které přinese novela zákona o 

ochranných známkách v roce 2019 

• Dne 13. 11. 2018 v rámci podpory exportu ČR se na Ministerstvu průmyslu a obchodu 

konal seminář „Práva duševního vlastnictví", na kterém vystoupili zástupci Úřadu s příspěvky 

na témata: jak získat peníze z průmyslových práv, úvod do průmyslových práv, význam a 

zdroje průmyslově právních informací. 

• Ve dnech 4. – 7. 12. 2018 se zástupce Úřadu se zúčastnil programu Týdne výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR, INOVACE 2018 pořádaném Asociací inovačního podnikání, 2018 

 

Úřad průmyslového vlastnictví pokračuje v jednání s dalšími subjekty a podpoří každou 

rozumnou iniciativu směřující ke zvyšování povědomí o významu, výhodách a způsobech 

optimálního těžení ze systému průmyslově právní ochrany k vytváření příznivějšího prostředí 

pro technickou tvůrčí činnost a podporu inovací. 

 

V roce 2019 

Rok 2019 byl vyhlášen ROKEM DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

•  31. 1. 2019 Seminář „Úvod od problematiky průmyslových práv“ zaměřený na základní 

informace o ochraně průmyslových práv pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, 

studenty i širší veřejnost. 



• 23. 1. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Nekalá soutěž a její výklad ve světle 

průmyslových práv“, seminář byl určený všem, , kteří se zabývají problematikou ochrany 

průmyslových práv a jejich vymáháním, stejně tak jako zhodnocením práv ostatních 

soutěžitelů před vlastním vstupem na trh. 

•  7. 2. 2019 Seminář „Technická řešení – vynález / užitný vzor“, který se věnoval 

základním informacím o ochraně technických řešení a byl určen podnikatelům, pracovníkům 

výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnost. 

•  7. 3. 2019 Seminář „Označení původu a zeměpisná označení“ zaměřený na základní 

informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, 

studenty i širší veřejnost. 

• 14. 3. 2019 se uskutečnil v prostorách Úřadu seminář „Judikatura SD EU ve věci 

ochranných známek“ pořádaný ve spolupráci s EUIPO. Tématem semináře byly vybrané 

judikáty týkající se ochranných známek. Seminář byl určen zástupcům, odborníkům pracující 

v průmyslu nebo podnicích i veřejnosti.   

• 27. 3. 2019 Proběhl seminář „Ochrana designu“ pro zájemce z řad podnikatelů, 

pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na seznámení 

s problematikou ochrany průmyslových vzorů pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, 

studenty i širší veřejnost. 

• 28. 3. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a její 

využitelnost pro podporu ochrany technických řešení, určený zájemcům z řad veřejnosti. 

• Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 probíhal ve výstavním areálu Sokolniki v Moskvě                     

22. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES. Úřad 

průmyslového vlastnictví se jako vystavovatel zúčastnil již počtvrté. Na stánku Úřadu se kromě 

informací o ochraně průmyslových práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i 

pořádání třetího ročníku výstavy INVENT ARENA, mezinárodního veletrhu technických 

inovací, patentů a vynálezů. Výstava ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní 

organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo 

obrany, zemědělství, školství, ruská akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz 

ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na 

zvyšování průmyslověprávního povědomí mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Část 

expozice byla tradičně věnována dětským vynálezům. 

• 9. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem pořádal Seminář na 

téma: How to understand search reports and written opinions (Intermediate level), kterého se 

zúčastnili návštěvníci z řad zástupců, právníků, odborníků pracující v průmyslu nebo podnicích 

i veřejnosti.   

• v dubnu proběhla i série seminářů věnovaná databázím průmyslověprávních informací:  

3. 4. 2019 „Databáze Espacenet a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV“  

4. 4. 2019 „Databáze ochranných známek“  

17. 4. 2019 „Databáze Patentscope, USPTO, Google search“ 

24. 4. 2019 „Asijské databáze“  

  25. 4. 2019 „Databáze průmyslových vzorů“  



Podnikatelé, pracovníci výzkumu a vývoje, studenti i širší veřejnost se v nich seznámili se 

zásadami používání a vyhledávání v těchto významných volně přístupných informačních 

zdrojů. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami a příklady pro vlastní vyzkoušení. 

• 24. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Velvyslanectvím USA připravil při příležitosti oslav 

Světového dne duševního vlastnictví (26. 4. 2019) akci pro školy Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF) 

na ÚPV.  Děti se v programu duševní vlastnictví, jak se chrání u nás a vyslechly od zástupců 

Velvyslanectví USA v České republice, jak je ochrana těchto práv důležitá. Seznámily se i 

Patentovým a známkovým úřadem USA. Ve další části programu se pro žáky odehrálo 

představení Úžasného Divadla Fyziky, které nápaditě a profesionálně vysvětlilo podstatu a 

význam duševního vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, 

se kterými se děti mohou setkat i v každodenním životě. Úřad navštívilo celkem 130 žáků 

základních škol. 

• 25. 4. 2019 se v prostorách Úřadu uskutečnila exkurze studentů Gymnázia Boženy 

Němcové z Hradce Králové. Studenti se během exkurze seznámili se systémem ochrany 

průmyslových práv, průmyslověprávními informacemi i s prostory Úřadu, ve kterých probíhá 

poskytování informačních služeb veřejnosti. 

• 25. 4. 2019 se v Úřadu pořádal v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 

České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů                   

i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích 

průmyslových vzorů ÚPV, Hague Express a eSearch. Součástí semináře bylo i několik 

praktických příkladů rešerší. 

• 22. 5. 2019  hostil Úřad akci EPO „Kulatý stůl: Praxe a postupy při patentování vynálezů 

z oblasti farmacie a biotechnologie“  veřejné diskusní setkání přihlašovatelů, zástupců a další 

odborné veřejnosti s odborníky patentového průzkumu EPO a ÚPV na téma  

praxe a postupy při patentování vynálezů z oblasti farmacie a biotechnologie. V programu byla 

přiblížena praxe EPO při posuzování přihlášek a byl věnován prostor zodpovězení otázek z 

tohoto oboru, které účastníky zajímaly. 

• 23. 5. 2019 Úřad pořádal jako doprovodnou akci Týdne inovací 2019 v rámci podpory 
mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, 
pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář: Važte si svých inovací! 
Ochraňte si je! Program semináře se zaměřil na základní pojmy z oboru průmyslových práv a 
duševní vlastnictví a představil jednotlivé předměty průmyslověprávní ochrany, včetně 
legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, formálních i věcných 
požadavcích k udělení ochrany v ČR a účincích práv, možnosti získání ochrany pro technická 
řešení v zahraničí a představil návštěvníkům volně přístupné databáze průmyslověprávních 
informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Během fakultativní exkurze 
měli návštěvníci příležitost nahlédnout blíže do prostor Úřadu.  

• 29. 5. 2019 Úřad pořádal seminář určený odborné veřejnosti i zájemcům o přihlašování 
ochranných známek: Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele. 
Seminář přinesl podrobný výklad zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na změny, které přinesla rozsáhlá novela 
zákona od 1. 1. 2019. Cílem semináře bylo zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za 
účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. 
Seminář tak volně navázal na výklad novely známkového zákona z ledna 2019. V průběhu i 
na konci semináře byl poskytnut prostor pro dotazy účastníků. 

• Ve dnech 4. – 5. 6. 2019 se v polských Katowicích pod patronací ministerstva pro vědu 
a rozvoj, města Katowice, polského patentového úřadu, krajská hospodářská komory a dalších 



institucí konal 12. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací INTARG. Úřad 
průmyslového vlastnictví se na tomto veletrhu představil již podruhé. A prezentoval zde 
především své aktivity na zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslových práv, 
zejména mezi dětmi a mládeží. Další část aktivit byla věnována propagaci druhého ročníku 
výstavy Invent Arena v Třinci. V doprovodném programu veletrhu byly zařazeny semináře, 
prezentace jednotlivých vystavovatelů, diskusní panely a kulaté stoly.  
 

• Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 6. do 8. 6. 2019 další ročník 

Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především určen, bylo připraveno 

mnoho interaktivních expozic ústavů Akademie věd ČR a dalších organizací, které atraktivním 

způsobem daly dětem nahlédnout do světa vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním 

informačním stánkem. Děti si v něm mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly 

známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. 

Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním 

vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující 

formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační 

tiskoviny určené dospělým. Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými 

databázemi na Internetových stránkách a zodpovídaly dotazy malých i velkých návštěvníků o 

průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.   

www.veletrhvedy.cz 

•  11. 6. 2019 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 
českých firem seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro 
podnikatele, studenty i širší veřejnost s názvem Práva na označení. 
 
•  12. 6. 2019 se konal ve spolupráci s Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech 
duševního vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky v prostorách Úřadu odborný 
seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice". 

•  25. 6. 2019 hostil Úřad seminář "PCT at the EPO", který se pořádal ve spolupráci s 
Evropským patentovým úřadem. Program semináře obsahoval i praktické příklady z praxe a 
zodpovídal otázky účastníků k této problematice. 

Od 15. 8. 2019 do 15. 11. 2019 byla veřejnosti ve vstupní hale Úřadu zpřístupněna 
výstava historických technických hraček. Akce se konala u příležitosti 100. výročí založení 
Patentového úřadu. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček ve Velvarech 

(http://www.muzeum-technickych-hracek.cz/). Dne 18. 9. 2019 proběhla komentovaná 

prohlídka výstavy s jejím kurátorem panem Smahou. 

•  24. 8. 2019 pořádalo město Krnov čtvrtý ročník letní akce Dobré srdce Krnova. Tato 
akce se věnuje poučení i charitativním cílům. Letošním tématem Dobrého srdce Krnova byla 
věda a technika, aneb Vzhůru za poznáním. Program obsahoval zábavné fyzikální a chemické 
pokusy, setkání s robotem a další zajímavosti ze světa vědy a techniky. Úřad zde měl své 
zastoupení v podobě informačního stánku. Děti i dospělí návštěvníci si v něm vyzkoušeli své 
znalosti v hrách, v nichž propojovali známé vynálezce a jejich vynálezy a hledali názvy k 
obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem, jako 
leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, 
leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani 
další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovníci Úřadu zodpovídali dotazy malých i 
velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.   

http://www.muzeum-technickych-hracek.cz/


• Ve středu 4. 9. 2019 se pořádal v Praze populární Festival vědy 2018, jehož letošním 
tématem byla "věda v profesích". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i 
průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce. Festival si klade za cíl 
podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a 
zábavných pokusů i živých ukázek práce celní správy, policie ČR a dalších. V doprovodném 
programu festivalu proběhla i veřejná debatu na téma „Je volba profese věda?“ Úřad zde byl 
zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel 
se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli 
vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých 
vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami 
vynálezů věnovaných různým oborům lidské činnosti. Festival se pořádal pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, primátora 
hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6 a dalších. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut 
na více než 17 000. 

 19. 9. 2019 se uskutečnila hlavní oslava 100. výročí založení Patentového úřadu v 
podobě mezinárodní konference „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“ a následného 
slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu. Akce se zúčastnilo celkem 400 
návštěvníků včetně velkého množství významných osobností v čele s předsedy WIPO, EPO a 
EUIPO, ministrů vlády ČR a představitelů dalších institucí, předsedů úřadů průmyslového 
vlastnictví z různých zemí světa, vědců, vynálezců, podnikatelů a mnoha dalších. Konferenci 
doprovodila také výstava prací zejména studentů různých stupňů škol.  

Ve druhém pololetí roku 2019 se v Úřadě konalo 12 seminářů určených nejširší veřejnosti: 

• 10. 2019 – Úvod do problematiky průmyslového vlastnictví 

• 8. 10. 2019 – Technická řešení – patent / užitný vzor 

• 16. 10. 2019 – Ochranné známky 

• 6. 11. 2019 – Ochrana designu 

• 12. 11. 2019 – Označení původu a zeměpisná označení 

• 20. 11. 2019 – Databáze Espacenet a národní patentová databáze 

• 28. 11. 2019 – Databáze ochranných známek 

• 4. 12. 2019 – Databáze průmyslových vzorů 

• 5. 12. 2019 – Databáze Patentscope, USPTO a Google Search 

• 10. 12. 2019 – Asijské databáze 

• 12. 12. 2019 – Databáze ochranných známek 

7. – 11. 10. 2019 se Úřad představil na společné expozici Czech Republic, the Country for 

the Future“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na společném stánku v pavilonu 

Z se prezentovalo 13 státních institucí. Došlo zde také k představení Inovační strategie 2019-

2030. Slavnostní otevření České národní expozice se odehrálo za účasti předsedy vlády 

Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka, 

místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové a ministra zahraničních věcí 

Tomáše Petříčka. 

Ve dnech 10. – 13. 10. 2019 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován 

nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku 

návštěvníkům na dotazy zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým 

vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně 

přístupných na internetových stránkách.  

Ve dnech 12. až 15. 10. 2019 se v Novim Sadu (Srbsko) uskutečnil již 33. ročník 

Mezinárodní výstavy vynálezů Tesla Fest. Výstava byla zaměřena na nové produkty a 



technologie, průmyslové vzory a zeměpisná označení. Úřad průmyslového vlastnictví se této 

výstavy zúčastnil již podruhé. Festival se konal v prostorách Sportovního a obchodního Centra 

Vojvodina, Novi Sad. 

Ve dnech 17. - 19. 10. 2019 se v Záhřebu uskutečnil 17. ročník Mezinárodní výstavy 

vynálezů ARCA 2019. Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil poprvé. Výstava se konala 

v záhřebské Národní a univerzitní knihovně. Hlavním organizátorem výstavy, která byla 

uspořádána pod záštitou IFIA, byl Chorvatský svaz vynálezců. Výstava představila technické 

novinky nejen z Chorvatska, ale i ze zahraničí. Jedním z hlavních cílů bylo propojit 

akademickou obec s podnikatelskou sférou. Velký prostor byl proto dán studentům univerzit a 

jeden den byl zaměřen na děti, kdy se konala řada „technických“ dílen. 

Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2019 se v německém Norimberku uskutečnil 71. ročník 

Mezinárodní specializované výstavy Nápady – Vynálezy – Novinky (Ideen – Erfindungen – 

Neuheiten) iENA, na kterém se svou expozicí podílel i Úřad. Výstava byla ve dnech 2. – 3. 11. 

doprovázena festivalem technologií Hack&Make, který je zaměřen na širokou veřejnost, 

zejména na mládež a technicky zaměřené studenty a návštěvníky. 

Dne 26. 11. 2019 se v prostorách Úřadu již potřetí konal "Informační den pro MSP". Na 

organizaci Informačního dne s Úřadem spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. 

Informační den se konal v rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad 

přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího 

Technologického centra AV ČR, agentury CzechTrade a advokátní kanceláře Bird & Bird. 

 

V roce 2020 

Rok 2020 byl vyhlášen ROKEM MALÉHO PODNIKÁNÍ 

5. 2. 2020 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých 
firem seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví pro 
podnikatele, studenty i širší veřejnost s názvem Úvod do problematiky průmyslových práv. 
Program semináře se věnoval pojmu a obsahu duševního a průmyslového vlastnictví, 
možnostem ochrany, seznámil s činností a posláním Úřadu průmyslového vlastnictví a 
s informačními službami, které Úřad poskytuje. 

7. 2. 2020 hostil Úřad seminář " Patents in the Pharmaceutical Sector – Key 
Developments". Program semináře se věnoval rozvoji přihlašování v tomto oboru a obsahoval 
i příklady z praxe a zodpověděl otázky účastníků k této problematice. 

 Ve dnech 6. – 8. 2. 2020 se Úřad zúčastnil veletrhu Střechy Praha, který se konal v rámci 

souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha a přivítal přes 25 000 

návštěvníků. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy ohledně 

průmyslověprávní ochrany (na území ČR i v zahraničí) a předváděli možnosti rešeršních 

databází volně přístupných na internetových stránkách.  

19. 2. 2020 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých 
firem seminář „Technická řešení - vynález/užitný vzor“ věnovaný na základním informacím o 
ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší 
veřejnost. Na programu semináře byly informace o patentech a užitných vzorech, o řízení o 
přihlášce vynálezu a užitného vzoru – průběh a detaily řízení, náležitosti přihlášek, podmínky 
patentovatelnosti, podmínky zápisné způsobilosti. 



24. 2. 2020 hostil Úřad seminář Mezinárodní ochranné známky - aktuální změny 

madridského systému a praktické poznámky k řízení". Posluchači se na semináři seznámili s 

aktuálním vývojem v oblasti mezinárodních ochranných známek a s principy jejich přihlašování 

prostřednictvím Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví WIPO. Hlavní pozornost byla 

soustředěna na postřehy a tipy z praxe pro řízení před úřadem WIPO, zmíněny byly i nové 

typy ochranných známek v mezinárodním kontextu a informace o pokračování ochrany po 

brexitu. 

4. 3. 2020 Úřad v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky uspořádal 

pro podnikatele, studenty i širší veřejnost seminář zaměřený na základní informace o ochraně 

práv na označení. Program se věnoval základním informacím o národních ochranných 

známkách a ochranných známkách EU a dále řízení o přihláškách ochranné známky – průběh 

a detaily, náležitostem přihlášky, překážkách zápisné způsobilosti a Konvergenčním 

programům EUIPO. 

17.4. 2020 - Úřad průmyslového vlastnictví pořádal online interaktivní seminář pro 

veřejnost Národní databáze patentů a užitných vzorů, v jehož průběhu se účastníci seznámili 

s obsahem a základními funkcionalitami databáze.  

24.4. 2020 - se konal pro veřejnost další online interaktivní seminář, tentokrát k Národní 

databázi ochranných známek.  

6.5. 2020 – se uskutečnil další z online interaktivních seminářů pro veřejnost, věnoval se 

databázi Espacenet, jejíž rozhraní během loňského roku prošlo zásadní změnou.  

14. 5. 2020 – se pořádaný on-line seminář věnoval dvěma informačním zdrojům, a sice 

databázi Patentscope a Evropskému patentovému registru. 

22.5. 2020 – se konal pro veřejnost online interaktivní seminář opět zaměřený na Národní 

databázi ochranných známek.  

28. 5. 2020 – pořádal Úřad online seminář věnovaný databázi TMView.  

4. 6. 2020 – vystoupil zástupce Úřadu na semináři pro Technickou univerzitu Liberec 

s přednáškou k problematice Evropského patentu. 

11. 6. 2020 – se konal online seminář, který představil Databázi soudních a správních 

rozhodnutí. 

10. 9. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu V Moravské zemské knihovně v Brně na 

semináři pro veřejnost s prezentacemi k úvodu do systému průmyslových práv a k databázím 

průmyslověprávních informací. 

15. 9. 2020 - se uskutečnil další z podzimní série online interaktivních seminářů pro 

veřejnost věnovaný Národní patentové databázi. 

22.9. 2020 – organizoval Úřad online seminář: „Úvod do problematiky průmyslových práv“ 

seznamující posluchače se systémem průmyslových práv v ČR. 

30.9.2020 - Online seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je!  Seminář byl určen 

zájemcům z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti. V jeho 

průběhu se posluchači seznámili se základními pojmy z oboru průmyslových práv a duševního 

vlastnictví, s jednotlivými předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací, 

průběhu řízení, požadavky k udělení ochrany v ČR a možnostmi získání ochrany pro technická 

řešení v zahraničí. Byly představeny také volně přístupné databáze průmyslověprávních 

https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/1509_narodni_patentova_dtb.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/1509_narodni_patentova_dtb.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/2209_problematika_pp.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/3009_tyden-inovaci.html


informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Úřad tento seminář pořádal 

jako doprovodnou akci Týdne inovací 2020 a v rámci Inovační strategie 2019-2030. 

3. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu 

Liberec s přednáškou na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací. 

8. 10. 2020 – se konal online seminář, který představil Národní databázi ochranných 

známek. 

13. 10. 2020 – se konaly dva online semináře, jejichž tématem byla databáze Espacenet 

a problematika ochranných známek. 

13. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu báňskou 

– Technickou univerzitu Ostrava s přednáškou na téma úvod do problematiky průmyslových 

práv a informací. 

20. 10. 2020 - se uskutečnil další z podzimní série online interaktivních seminářů pro 

veřejnost věnovaný databázi PATENTSCOPE. 

21. 10. 2020 - se konal online seminář seznamující posluchače s databází Madrid Monitor. 

22. 10. 2020 – se konaly dva online semináře věnované databáz9 TM View a problematice 

ochrany designu průmyslovým vzorem. 

26. 10. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu 

Liberec s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a informací. 

3. 11. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu 

chemicko-technologickou s prezentací seznamující posluchače s patentovými databázemi. 

3. 11. se konal také online seminář pro veřejnost seznamující posluchače se systémem 

průmyslových práv v ČR. 

5. 11. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Univerzitu Hradec 

Králové s prezentací seznamující posluchače s problematikou průmyslových práv. 

10. a 11. 11. 2020 – se konaly dva online semináře, jejichž tématem byla problematika 

ochranných známek a úvod do systému průmyslových práv.  

19. a 26. 11. 2020 – se uskutečnily dva online semináře pro Vysokou školu báňskou – 

Technickou univerzitu Ostrava konaly dva online semináře, které se věnovaly tématu řízení o 

přihláškách patentů a užitných vzorů. 

25. 11. 2020. se konal ve spolupráci s Vrchním soudem online seminář pro odbornou 

veřejnost věnovaný tématu Novela zákona o ochranných známkách. 

30. 11. 2020 - se uskutečnil online seminář pro České vysoké učení technické v Praze 

uvádějící posluchače do problematiky průmyslových práv. 

9. 12. 2020 – vystoupila zástupkyně Úřadu na online semináři pro Vysokou školu 

ekonomickou s prezentací na téma úvod do problematiky průmyslových práv a aktivit ÚPV. 

11. 12. 2020 se konal online seminář pro veřejnost věnovaný tématu Duševního vlastnictví 

v podnikání. 

11. 12. 2020 – vystoupila zástupce Úřadu na online semináři pro Technickou univerzitu 

Liberec s přednáškou věnovanou přihlašování technických řešení v zahraničí.  
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