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HLAVNÍ ČINNOSTI A ÚKOLY ÚŘADU 
 
Hlavním úkolem Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) v roce 2017 bylo 
zajistit zákonné, nezávislé, nestranné, transparentní, jednotné a včasné rozhodování 
o všech institutech průmyslových práv, které má ve své gesci. V rámci rovného 
přístupu se Úřad snažil poskytovat všem fyzickým a právnickým osobám služby na 
vysoké odborné úrovni, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty. Zároveň byl 
kladen důraz na zvyšování povědomí o přínosech a optimálních způsobech 
využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví, na získávání, zpracování a 
zpřístupňování fondu světové patentové literatury. Byla provedena opatření zlepšující 
komplexnost, důvěryhodnost, snadnou dosažitelnost a srozumitelnost průmyslově 
právních informací. 
 
Úřad ve správním řízení rozhodoval o poskytování ochrany zejména na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, vedl příslušné rejstříky o těchto 
předmětech průmyslových práv, získával, zpracovával a zpřístupňoval fond světové 
patentové literatury, zabezpečoval plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti 
průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika smluvní stranou, spolupracoval s 
mezinárodními organizacemi a zahraničními národními úřady na poli průmyslového 
vlastnictví a spolupůsobil při prosazování průmyslových práv a potírání pirátství a 
obchodu s padělaným zbožím. Byl nápomocen při řešení otázek optimalizace 
ochrany inovativních řešení před zneužitím a při nalézání správné volby způsobu 
ochrany nehmotného majetku a bezpečného předávání poznatků k dalšímu užití – 
transferu technologií. Úřad spravuje své WEBové stránky (Informační systém 
duševního vlastnictví), informační portál prosazování práv z duševního vlastnictví, 
plní funkci specializovaného informačního centra a působí jako koordinátor sítě 
center patentových informací. 
 
V Úřadu je vybudován, implementován a certifikován systém řízení kvality. Ten 
v současné době zahrnuje systém řízení kvality podle požadavků normy ISO 
9001:2008, systém managementu bezpečnosti informací podle požadavků normy 
ISO/IEC 27001:2013, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle normy BS OHSAS 18001:2007 a systém managementu ochrany životního 
prostředí podle normy ISO 14001:2004. Činnost Úřadu byla v roce 2017 podrobena 
externímu auditu. Při celkovém externím auditu provedeném zahraniční certifikační 
agenturou v dubnu 2017 byla konstatována shoda se všemi shora uvedenými 
normami.  
 
Patenty jako právní ochrana technických řešení, vynálezů, patří v oblasti 
průmyslového vlastnictví k tradičním a současně nejvýznamnějším institutům. 
Patentem mohou být chráněna jen světově nová a průmyslově využitelná technická 
řešení, která jsou výsledkem vynálezecké činnosti, tedy nevyplývají zřejmým 
způsobem z dosavadního stavu techniky. Nejvíce patentových přihlášek bylo z oborů 
doprava, skladování, zdraví, zábava a stavby. Počet žádostí o validaci evropských 
patentů dosáhl 6 912. 
 
V roce 2017 bylo ukončeno řízení u 1 207 patentových přihlášek, patent byl udělen v 
669 případech, z toho 567 domácím přihlašovatelům. Množství nevyřízených 
patentových přihlášek se podařilo snížit o  13 %. Celkový počet patentů platných na 
území České republiky ke konci roku 2017 činil 41 624. V roce 2017 bylo podáno 60 
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žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a přípravky na 
ochranu rostlin. Ke konci roku 2017 bylo účinných 53 osvědčení.  
 
Pro technická řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého užití volili 
přihlašovatelé ochranu užitným vzorem. Lze tak chránit nová technická řešení, která 
přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Řízení o 
přihlášce užitného vzoru je založeno na registračním principu. K zápisu dochází v 
řádu měsíců od podání přihlášky. Nejvíce přihlášek užitných vzorů bylo z oborů 
stavby, dopravy, skladování a zdraví. V roce 2017 bylo ukončeno řízení u 1 298 
přihlášek užitných vzorů. Úřad zapsal do rejstříku 1 107 užitných vzorů. Celkový 
počet zapsaných užitných vzorů platných na území České republiky ke konci roku 
2017 činil 7 734.  
 
Na nová řešení vzhledu výrobků, výsledky tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového 
designu, poskytuje Úřad ochranu zápisem průmyslového vzoru. Průmyslový vzor 
musí být nový a mít individuální povahu, tedy vyvolávat odlišný celkový dojem než 
veřejnosti dříve zpřístupněná designérská řešení. V roce 2017 bylo ukončeno řízení 
u   255 přihlášek průmyslového vzoru. Úřad provedl 221 zápisů průmyslových vzorů, 
které obsahovaly 661 jednotlivých vzorů. Od přístupu České republiky do Evropské 
unie (dále jen "EU") na našem území platí i veškerá práva z průmyslových vzorů 
Společenství.  V roce 2017 Úřad EU pro duševní vlastnictví zapsal více než 90 000 
průmyslových vzorů Společenství. Na konci roku 2017 bylo na území České 
republiky v účinnosti 3 121 národních průmyslových vzorů a více než 730 000 
průmyslových vzorů Společenství. 
 
Prostředkem práv na označení, sloužícím k rozlišení výrobku nebo služby stejného 
druhu různých výrobců nebo poskytovatelů, jsou ochranné známky. Ochrannou 
známkou může být pouze označení, které je schopné rozlišit výrobky a služby, pro 
něž je chráněno, od shodných výrobků nebo služeb poskytovaných z jiných 
obchodních zdrojů, a které splňuje všechny další podmínky stanovené příslušnými 
předpisy. 
 
V roce 2017 Úřad ukončil řízení u 8 217 přihlášek ochranných známek a do 
známkového rejstříku zapsal 6 711 národních ochranných známek. Současně bylo 
ve sledovaném období vydáno  651 negativních správních rozhodnutí. Vedle toho 
byla přiznána ochrana 1 630 ochranným známkám podaným u Mezinárodního úřadu 
Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) podle Madridské dohody 
o mezinárodním zápisu ochranných známek anebo na základě Protokolu k této 
dohodě. Na našem území platí i práva z ochranných známek EU. Na konci roku 2017 
platilo na území České republiky celkem více než 1 441 000 ochranných známek, 
z nichž bylo 124 012 národních ochranných známek, 243 022 mezinárodních 
ochranných známek a  1 074 763 ochranných známek EU. 
 
Vývoj počtu ukončených řízení u přihlášek vynálezů, ochranných známek, užitných 
vzorů a průmyslových vzorů v období 2011 – 2017 je uveden v tabulkové příloze. 
 
Institut označení původu a zeměpisných označení představuje nevýlučnou ochranu 
označení zboží, jehož kvalita, vlastnosti nebo pověst souvisí s jeho zeměpisným 
původem. Ochrany na území EU požívá celkem 43 českých označení původu a 
zeměpisných označení.  
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Úřad rozhoduje  rovněž v rámci tzv. sporých řízení. V oblasti technických řešení šlo o 
řízení zrušovací, výmazová a určovací. V roce 2017 bylo vydáno 62 rozhodnutí. Ve 
sporných řízeních v oblasti ochranných známek šlo především o řešení námitek, jimiž 
se zákonem vymezené osoby na základě stanovených důvodů brání zásahům do 
svých starších práv na označení. Úřad vydal celkem 620 rozhodnutí u sporných 
případů ochranných známek. Námitek u přihlášek národních ochranných známek 
bylo vyřízeno 367, připomínek 86, námitek u mezinárodních ochranných známek 37. 
Dále Úřad vydal 67 prvoinstančních rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení a 63 
rozhodnutí ve věci návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.  
 
Zvláštním správním řízením o přezkoumání rozhodnutí vydaného Úřadem v prvním 
stupni je řízení opravné. Nejvíce užívaným opravným prostředkem je rozklad.  
Vyřízeno bylo 263 rozkladů.  
 
Úřad vyvíjel aktivity i na poli mezinárodním. Pokračoval v plnění povinností 
vyplývajících z členství České republiky v EU týkajících se oblasti ochrany 
průmyslového vlastnictví. Účastnil se jednání pracovních skupin Rady EU pro 
duševní vlastnictví.  
 
V roce 2013 byla 24 členskými státy EU včetně České republiky podepsána Dohoda 
o zřízení Jednotného patentového soudu (dále jen “Dohoda UPC“). Dohoda UPC a 
obě nařízení týkající se evropského patentu s jednotným účinkem, začnou fungovat 
v závislosti na vývoji ratifikačního procesu a účinnosti Dohody UPC. Podmínkou 
účinnosti Dohody UPC je ratifikace v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí chybět 
Německo, Francie a Velká Británie. Do konce roku 2017 dohodu ratifikovalo 14 
členských států EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Švédsko). Účinky 
jednotné patentové ochrany se budou postupně rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé 
státy ratifikační proces Dohody UPC ukončovat.  
 
V průběhu roku 2017 pokračovaly členské státy EU v přípravných pracích 
nezbytných pro zavedení systému a zahájení činnosti Jednotného patentového 
soudu (dále jen „UPC“). Agendou pro oblast jednotné patentové ochrany se zabývá 
Užší výbor správní rady Evropské patentové organizace, zřízením UPC se zabývá 
Přípravný výbor. Úřad, spolu s dalšími orgány státní správy ČR, se podílí na činnosti 
obou výborů. Užší výbor se věnoval praktickým otázkám zavedení jednotné 
patentové ochrany, zejména dopadu zavedení jednotné patentové ochrany na právní 
předpisy jednotlivých členských států a problematice informačních technologii. 
Přípravný výbor se rovněž zaměřil především na řešení praktických otázek chodu 
UPC. Byla stanovena výše  soudních poplatků a výše stropů pro náhrady nákladů na 
zastupování a pokyny k jejich stanovení. Byly přijaty služební řády pro zaměstnance 
soudu, řešila se problematika provozních činností soudu a lidských zdrojů a byl 
zahájen nábor kandidátů na soudce.  
 
Dne 1. července 2016 zahájil činnost Visegrádský patentový institut (dále jen „VPI“), 
který plní funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný 
průzkum v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). V roce 2017 se uskutečnila 
2 zasedání správní rady VPI, která přijala řadu rozhodnutí nezbytných pro jeho 
činnost a zabývala se dalšími záležitostmi týkajícími se VPI.  S účinností od 1. června 
2017 Litva určila VPI, vedle Evropského patentového úřadu a Federálního úřadu pro 
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duševní vlastnictví Ruské federace (Rospatent) za kompetentní mezinárodní rešeršní 
autoritu a autoritu pro předběžný průzkum pro mezinárodní přihlášky podané občany 
a rezidenty Litvy prostřednictvím Státního patentového úřadu Litvy.  
 
Úřad se v roce 2017 odborně podílel na projektu EuKTS, který podporuje proces 
transferu znalostí a technologií do praxe. Projekt se vyvinul na základě iniciativy v 
rámci Rámcového programu č. 6 a 7.  Jeho cílem je vytvořit profesionální vzdělávací 
programy, akreditovat vzdělávací kurzy a certifikovat účastníky těchto kurzů. Dosud 
bylo zpracováno 8 témat, na kterých se podílela řada významných evropských 
subjektů. Za Českou republiku se na přípravě podílela zejména Univerzita Karlova. 
EuKTS je neziskovou organizací se sídlem v Bruselu.  
 
S cílem podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu se Úřad intenzivně zabývá 
možnostmi usnadnění patentování nových domácích technických řešení v zahraničí. 
Uzavřel proto nebo vyjednává uzavření bilaterálních dohod s patentovými úřady 
států, které jsou z hlediska vývozu pro české podnikatele významné. Se stejným 
cílem Úřad poskytuje českým přihlašovatelům zprávu o rešerši v českém i anglickém 
jazyce, a to do 9 měsíců od podání přihlášky vynálezu se žádostí o úplný průzkum. 
Na základě této rešerše mohou přihlašovatelé reálněji odhadnout výsledek 
zahraničního patentového řízení a poučeněji se rozhodnout, zda v zahraničí 
přihlášku podat či nikoli. 
 
Úřad provozuje a dlouhodobě podporuje četné aktivity, které přispívají ke zvyšování 
povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví. Zvláštní pozornost 
přitom věnuje činnostem přispívajícím ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti 
České republiky, podnikatelů a všech uživatelů systému ochrany duševního 
vlastnictví. Zaměřuje se též na práci se studenty středních a vysokých škol a 
mladými zájemci o obor. V rámci služeb pro inovační podnikání v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví nabídl Úřad českým podnikatelům a výzkumným institucím řadu 
kurzů zaměřených na informace o výhodách a možnostech ochrany průmyslového 
vlastnictví, na zdroje patentových informací a práci s databázemi patentů, užitných 
vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, transfer technologií, řešení 
patentových sporů a boj proti padělání a pirátství. Na shora uvedených a dalších 
vzdělávacích akcích v roce 2017 bylo zaměstnanci Úřadu předneseno téměř 100 
přednášek. 
 
V oblasti výuky problematiky duševního vlastnictví na vysokých školách Úřad v roce 
2017 spolupracoval při zajištění bakalářského a magisterského studijního oboru 
průmyslové vlastnictví, pořádal exkurze studentů v sídle Úřadu a semináře ve 
školách. Úřad navštívili i žáci základních a středních škol. Prostřednictvím svého 
Institutu průmyslově právní výchovy Úřad pokračoval v nabídce dvouletého 
specializačního studia průmyslových práv. Studium, které zahrnuje výuku 
patentového práva, patentových informací a rešerší, práv na označení, přihlašování 
v zahraničí a dalších souvisejících předmětů, je určeno pro podnikatele, pracovníky 
vědeckých a výzkumných institucí, vysokých škol, institucí zabývajících se podporou 
inovací a transferem technologií, pro začínající patentové zástupce a advokáty. 
Studium v roce 2017 závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné odborné práce 
ukončilo 36 posluchačů. Ve školním roce 2017/2018 studium zahájilo 46 nových 
posluchačů a 40 posluchačů pokračuje ve studiu 2. ročníku. 
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Úřad ve spolupráci s Komorou patentových zástupců organizoval odborné zkoušky k 
ověření úrovně teoretických a praktických znalostí právních předpisů a příslušných 
mezinárodních smluv a schopností požadovaných pro výkon povolání patentového 
zástupce.  
 
Dalším ze stěžejních úkolů Úřadu je zabezpečovat základní potřeby uživatelů 
průmyslově právních informací-průmyslu, vědecké obce, učitelů a studentů vysokých 
škol. Služby jsou poskytovány jak formou on-line informačních služeb, tak i 
prostřednictvím osobních kontaktů s uživateli v informačním středisku nebo ve 
studovně pro veřejnost. Hojně využívanou je e-mailová služba Helpdesk reagující na 
konkrétní dotazy uživatelů. V roce 2017 navštívilo studovnu pro veřejnost Úřadu 1 
183 návštěvníků. Pro veřejnost bylo zpracováno 6 223 kopií patentů a dalších 
dokumentů ze všech dostupných nosičů informací. Na základě písemných 
objednávek bylo uživatelům rozesláno 7 965 kopií dokumentů. Pro potřeby státních 
orgánů - soudů, policii, exekutorské, finanční, celní a ostatní úřady, insolvenční 
správce a správce konkurzní podstaty - bylo zpracováno 2 315 rešerší. Internetové 
stránky Úřadu zaznamenaly v roce 2017 více než 491 tisíc přístupů a navštívilo je 
přibližně 170 tisíc jednotlivých návštěvníků.  
 
Úřad obdržel během roku 2017 více než 47 tisíc elektronických podání, a to převážně 
systémem on-line, e-mailovým podáním opatřeným zaručeným elektronickým 
podpisem a prostřednictvím datových schránek. Do datové schránky bylo Úřadem 
přijato celkem 11 791 zpráv. Úřad vypravil 37 351 datových zpráv do datových 
schránek adresátů. 
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STRUČNÉ ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ 
HOSPODAŘENÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

ZA ROK 2017 

 
 
Úřad je ústředním orgánem státní správy a nemá podřízené organizace. Příjmy  
a výdaje Úřadu se funkčně začleňují pod § 2561 – činnost ústředních orgánů státní 
správy v oblasti hospodářství.  
 
Úřad si stanovil v souladu s předmětem své činnosti specifický cíl – průměrná doba 
řízení o přihláškách jednotlivých institutů průmyslových práv včetně řízení 
sporných a odvolacích. Průměrná doba řízení, stanovená tímto cílem pro rok 2017 
na maximálně 18 měsíců, činila k 31. 12. 2017 pouze 15,2 měsíce.  
 
Úřad se podílel na realizaci společného projektu s EU – komunitárního programu s 
Úřadem duševního vlastnictví Evropské Unie (dále jen „EUIPO“), pod názvem 
„Kooperační program s EUIPO pro rok 2017“, který byl úspěšně dokončen a na 
jeho realizaci bylo vynaloženo celkem 2 983,79 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 
596,76 tis. Kč, a z  prostředků EU 2 387,03 tis. Kč.  
 
Úřad  v roce 2017 dokončil program „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny Úřadu od r. 2013“ evidovaný v EDS/SMVS  pod č. 044 01. Výdaje v roce 
2017 činily celkem 18 892,49 tis. Kč.  
 
Dále Úřad obdržel od Evropského patentového úřadu (dále jen „EPO“) na náklady 
spojené s   realizací   Bilaterálního kooperačního plánu v rámci kooperační politiky 
s EPO celkem 681,24 tis. Kč (bez kurzových rozdílů) jako mimorozpočtové 
prostředky. Z této částky použil prostřednictvím rozpočtu celkem 576,96 tis. Kč a to 
na výdaje školení a vzdělávání (261,07 tis. Kč) a na cestovné (315,89 tis. Kč). Použití 
mimorozpočtových prostředků se v souladu s rozpočtovými pravidly nepovažuje za 
překročení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“, ani specifického ukazatele 
„výdaje na zabezpečení plnění úkolů“.  
 
V roce 2017 Úřad použil v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. rovněž nároky 
z nespotřebovaných výdajů (NNV) předchozích let v celkové výši 9 339,68 tis. Kč, 
z toho na provozní výdaje (1 003,81 tis. Kč) a na úhradu části investičních nákladů 
v rámci programu EDS/SMVS (8 335,87 tis.Kč), zejména na dokončení akce 
zateplení sídla Úřadu.  
 
Úřad neměl v roce 2017 žádné prostředky na rezervním fondu. Úřad v  r. 2017 
převedl na účet WIPO členský příspěvek za ČR ve výši 3 001,34 tis. Kč a na pokrytí 
úhrady podílu ČR na financování deficitu Lisabonské unie částku 1 528,95 tis. Kč.  
Úřad neuvolňoval z rozpočtu finanční prostředky na odstraňování následků 
přírodních katastrof nebo na řešení jiných krizových situací. 
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Příjmy   
  
rozpočet příjmů po změnách                                                             227 396,80 tis. Kč 
skutečnost                                                                                         277 046,79 tis. Kč 
plnění                                                                                                                 121,8 % 
 
Příjmy tvořily zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti (159 548,05 
tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 
(88 776,40 tis. Kč). Mezi další významnější příjmy se řadí příjem od WIPO za rešerše 
na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do ČR na základě 
Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této 
dohodě (19 947,69 tis. Kč), platby od EU za společné projekty (2 019,68 tis. Kč), 
příjmy ze školného (836,30 tis. Kč), příjmy za rešerše na přihlášky ochranných 
známek Společenství a od Compumark za poskytování dat o národních ochranných 
známkách (742,94 tis. Kč) a platby od EUIPO za poskytování dat o národních 
ochranných známkách a průmyslových vzorech (3 769,53 tis. Kč). Současně Úřad 
obdržel 692,74 tis. Kč mimorozpočtových prostředků od EPO na realizaci 
Bilaterálního kooperačního plánu.  
 

Výdaje  
  
rozpočet výdajů po změnách                                                             187 979,28 tis. Kč 
skutečnost                                                                                          186 953,72 tis. Kč 
plnění                                                                                                                 99,45 % 
skutečnost včetně použití mimorozpočtových prostředků a NNV      196 870,36 tis. Kč 
 
Úspory bylo dosaženo především v provozních výdajích vysoutěžením nižších plateb 
za poskytované služby (804,38 tis. Kč), V roce 2018 budou tyto prostředky součástí 
NNV a použity k pokrytí nezbytných výdajů na opravy a údržbu.  
 
Úřad v roce 2017 čerpal výdaje v následující skladbě: 
 
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,   
  pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP                     130 635,95 tis. Kč 
- výdaje na zajištění provozu a odborných činností                             42 156,77 tis. Kč 
- kapitálové výdaje (program EDS/SMVS)                                           18 892,49 tis. Kč 
- výdaje na financování společných projektů EU a ČR                               77,87 tis. Kč  
  (bez platů zaměstnanců vč. příslušenství)                                                                    
- použití mimorozpočtových prostředků                                                    576,96 tis. Kč 
- příspěvky pro WIPO a Lisabonskou unii za ČR                                  4 530,32 tis. Kč 
    
Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 177 977,87 tis. Kč. Platy zaměstnanců  
a ostatní platby za provedenou práci činily 96 101,79 tis. Kč, pojistné placené 
zaměstnavatelem činilo 32 631,49 tis. Kč a příděl do FKSP dosáhl 1 902,67 tis. Kč. 
Z provozních výdajů byly nejvyšší částky vynaloženy na nákup ostatních služeb 
(např. stravování, úklid, ostraha, tisk, překlady, přístup do rešeršních databází, 
apod.) ve výši 10 487,94 tis. Kč a na provoz, obnovu a údržbu HW, SW a IS ve výši 
10 209,43 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky byly čerpány ve výši 576,96 tis. Kč na 
úhradu cestovních nákladů a školení a vzdělávání.  
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Investiční výdaje byly čerpány ve výši 18 892,49 tis. Kč.  Na obnovu výpočetní 
techniky, softwarové vybavení a rozšíření informačních systémů bylo vynaloženo 
10 812,89 tis. Kč a na modernizaci budov Úřadu 8 079,60 tis. Kč.  
 

 

Plnění ukazatelů kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví v r. 2017 

 
Pozn.: *) částka zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 576,96 tis. Kč a nároků  
              z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 9 339,68 tis. Kč. 
           **) jedná se o doplatek za r. 2016 a zálohu na r. 2017, konečné vyúčtování proběhne 

v 1.čtvrtletí 2018. 
           ***) část pojistného (110,46 tis. Kč) placena z NNV 
           ****) částka zahrnuje použití NNV ve výši  8 335,87 tis. Kč. 
 

 
Název ukazatele 

Rozpočet po 
změnách 
(tis. Kč) 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

 
Vyhodnocení 

 Souhrnné ukazatele    

Příjmy celkem 227 396,80 277 046,79 121,8 % 

Výdaje celkem 
187 979,28 196 870,36* 104,73% 

 Specifické ukazatele - příjmy    

Daňové příjmy 80 000,00 88 776,40 110,97 % 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 

147 396,80 188 270,39 127,73 % 

v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem 2 396,80  2 019,68** 84,27 % 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
           a přijaté transfery celkem 

145 000,00 186 250,71 128,45 % 

  Specifické ukazatele - výdaje 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

187 979,28 196 870,36* 104,73% 

  Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci  

96 107,21 96 101,79 99,99 % 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 595,88 32 631,49*** 100,11 % 

Převod do FKSP 
1 902,68 1 902,67 100,00 % 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
13 901,10 13 900,81 100,00 % 

Platy zaměstnanců na služeb. místech 81 232,61 81 231,76 100,00 % 

Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb. 0 0              - 

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 
celkem 
v tom :  -  ze SR 
             - podíl rozpočtu EU  

      
       2 996,00  
          599,20 
       2 396,80 

       
        2 983,79 
           596,76 
        2 387,03 

99,59 % 

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 10 660 18 892,49**** 177,23 % 

Počet zaměstnanců (průměr přepočtený) 229 205 89,52 % 
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Závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2017 
schváleným PS Parlamentu ČR dne 7. prosince 2016 byly dodrženy. Rovněž tak 
byly dodrženy závazné limity mzdových prostředků a počty zaměstnanců schválené 
usnesením vlády ČR č. 831 ze dne 21. září 2016.  Současně byly splněny další 
ukazatele Úřadu, jak v oblasti příjmů, tak i výdajů. 
 
 
Rozpočtová opatření 
 
V r. 2017 byla provedena 4 rozpočtová opatření schvalovaná MF ČR (s A-hlavičkou) 
a to: 
 
1) Na základě žádosti Úřadu ze dne 7. března 2017(A-hlavička 1000000196/2017) 
Ministerstvo financí provedlo zvýšení rozpočtu výdajů Úřadu o částku 1 600 200,- Kč 
na vrub kapitoly 398-Všeobecná pokladní správa s účelem úhrady podílu České 
republiky na deficitu Lisabonské unie.  
 
2) Na základě žádosti Úřadu ze dne 28. června 2017(A-hlavička 1000000747/2017) 
schválilo Ministerstvo financí přesun finančních prostředků ve výši 109 320,- Kč 
z provozu Úřadu na OOV k úhradě odstupného. 
 
3) Na základě usnesení vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017 došlo ke zvýšení 
výdajů na platy vč. příslušenství o 1 869 101,- Kč v rámci schváleného rozpočtu na 
rok 2017 převodem z kapitoly 396 – Státní dluh (A-hlavička 1000001199/2017).  
 
4) Na základě žádosti Úřadu ze dne 16. listopadu 2017 (A-hlavička 
1000001490/2017) schválilo Ministerstvo financí přesun finančních prostředků ve 
výši 250 418,- Kč,- Kč z provozu Úřadu na úhradu povinného pojistného. 
 
 
Kromě výše uvedeného byla provedena interní rozpočtová opatření, která přeskupila 
rozpočet výdajů při zachování jeho celkové výše. Ke  změnám v provozních 
potřebách došlo zejména u podseskupení položek 513 – nákup materiálu (-1 201 
tis.Kč), 515 – nákup vody, paliv a energie (-650 tis.Kč), 516 – nákup služeb (+2 972 
tis. Kč) a 517 – ostatní nákupy (-1 602 tis. Kč) z důvodu nutnosti reagovat na aktuální 
potřeby Úřadu. U kapitálových výdajů došlo k přesunu prostředků na seskupení 
položek 611 – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (+1 845 tis. Kč) při 
snížení 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku (-1 845 tis. Kč) pro zajištění 
aktuálních potřeb Úřadu. 
 
Rozpočtová opatření byla provedena rovněž k zapojení vytvořených NNV k 1.1.2017 
a použití přijatých mimorozpočtových prostředků v průběhu roku 2017. 
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Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání prostředků 
kapitoly v letech 2012 - 2017 
 

rok/ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

příjmy celkem 
(v mil. Kč) 

249,8 248,2 268,3 273,9 284,2 277,0 

výdaje celkem 
(v mil. Kč) 

167,5 158,8 164,3 167,0 168,9 196,9 

saldo příjmy -
výdaje  

(v mil. Kč) 
+82,3 +89,4 +104 +106,9 +115,3 +80,1 

mzdové výdaje 
(v mil. Kč) 

74,6 74,8 79,1 83,3 87,5 96,1 

počet 
zaměstnanců 

(prům. 
přepočt.) 

 

213 214 219 214 208 205 

výdaje na 1 
zaměstnance 

(v tis. Kč) 
786 742 750 780 812 960 

mzdové výdaje 
na 1 

zaměstnance 
 (v tis. Kč) 

350 350 361 389 421 469 

příjmy na 1 
zaměstnance  

  (v tis. Kč) 
1 173 1 160 1 225 1 280 1 366 1 351 

 

 
Jednoznačným rysem efektivnosti a hospodárnosti Úřadu je kladné saldo příjmů proti 
výdajům v dlouhém období  posledních let. Jeho výše vzrostla z necelých 55 mil. Kč 
v roce 2010 na 115 mil. Kč v roce 2016. Díky mzdové politice vlády ČR v r. 2017 a 
využití NNV při realizaci investiční akce zateplení sídla Úřadu došlo v r. 2017 ke 
zvýšení výdajů a při stagnaci příjmů se pak toto saldo snížilo na 80 mil.Kč. Pozitivní 
je, že zůstala zachována vysoká tvorba příjmů na 1 zaměstnance  Úřadu. 
  
O efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků rovněž svědčí, že zatímco 
v roce 2010 na 1,- Kč mzdových nákladů bylo vyprodukováno 2,76 Kč příjmů, v roce 
2017 to bylo 2,89 Kč příjmů.  
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P Ř Í J M Y 

 
 

ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY 
rozpočet příjmů 2016 227 151,79 tis. Kč 
rozpočet příjmů 2017 227 396,80 tis. Kč 
  
SKUTEČNÉ PŘÍJMY 
skutečné příjmy v roce 2016 284 199,30 tis. Kč 
skutečné příjmy v roce 2017 277 046,79 tis. Kč  
 
Příjmy dosažené v roce 2017 byly v porovnání s předchozím obdobím nižší, a to o 
cca 7 153 tis. Kč. K poklesu došlo zejména u poplatků za udržování národních 
patentů v platnosti (-14 288,05 tis. Kč), příjmu od WIPO za rešerše na přihlášky 
mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky prostřednictvím 
Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této 
dohodě (-3 859,73 tis. Kč) a plateb od EUIPO za poskytování dat o národních 
ochranných známkách a průmyslových vzorech (-7 043,94 tis. Kč). Naopak ke 
zvýšení příjmů došlo u poplatků za udržování evropských patentů v platnosti 
(+19 108,50 tis. Kč).  
 
Podseskupení položek 136 - správní poplatky – řízení před Úřadem je zpoplatněno 
podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Celková částka vybraných 
správních poplatků činila 88 776,40 tis. Kč. Správní poplatky a poplatky za udržování 
patentů v platnosti vybírané Úřadem jsou poplatky jednorázové. Úřad neprovede 
úkon, za který nebyl ve správné výši a lhůtě uhrazen předepsaný poplatek. Řízení 
probíhá až po uhrazení platby. Nevzniká tedy žádný rozdíl mezi poplatky 
požadovanými a uhrazenými. 
 
Podseskupení položek 211 - příjmy z vlastní činnosti - celková částka příjmů na 
tomto podseskupení položek činila 25 568,88 tis. Kč. Hlavní položku tvořil příjem od 
WIPO za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do 
České republiky prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu 
ochranných známek a Protokolu k této dohodě ve výši 19 947,69 tis. Kč. Další příjem 
byl za platby od EUIPO za poskytování dat o národních ochranných známkách a 
průmyslových vzorech (3 769,53 tis. Kč). Menší částky pak tvořily příjmy za rešerše 
na přihlášky ochranných známek Společenství prováděné pro EUIPO (285,83 tis. 
Kč), a příjem od Compumark (457,11 tis. Kč) za poskytování dat o národních 
ochranných známkách. Dalšími příjmy v tomto podseskupení položek byly zejména 
příjmy za školné a kurzy (836,30 tis. Kč), za rešerše ochranných známek (192,53 tis. 
Kč), za patentové rešerše (37,23 tis. Kč) a za prodej odborných publikací Úřadu 
(31,02 tis. Kč). Drobné příjmy byly dosaženy za reprografické služby poskytované 
veřejnosti. 
 

Na podporu příjmů z vlastní činnosti zpřístupňuje Úřad maximum informací o své 
činnosti a předmětech průmyslověprávní ochrany zdarma prostřednictvím webových 
stránek (www.upv.cz). Kromě rešeršních databází, formulářů potřebných pro řízení o 
předmětech průmyslověprávní ochrany a znění právních předpisů jsou zde 
k dispozici také propagační a informační materiály a brožury spolu s nabídkou 

http://www.upv.cz/
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časopisu „Průmyslové vlastnictví“, touto cestou jsou rovněž nabízeny informační a 
rešeršní služby, publikace vydávané Úřadem, výukové a vzdělávací moduly a další 
informace odborného charakteru.  
Významným zdrojem informací a základem pro spolupráci orgánů státní správy, které 
se zabývají vymáháním práv z duševního vlastnictví, je mezirezortní informační 
systém pro prosazování práv z duševního vlastnictví, který je dostupný na adrese 
www.dusevnivlastnictvi.cz.  
 
Úřad ve své roli největšího českého regionálního centra patentových informací 
působí jako koordinátor sítě regionálních center patentových informací, tzv. PATLIB 
(Patent Library) center, které podporuje poskytováním informačních zdrojů, 
propagačních materiálů a pořádáním odborných seminářů.  
 
Úřad provozuje a dlouhodobě podporuje četné aktivity, které přispívají ke zvyšování 
povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví. V souvislosti s úkoly 
vyplývajícími ze Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 
2012 – 2020 (usnesení vlády ČR č. 713 ze dne 27. září 2011) Úřad prohlubuje 
spolupráci s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technologickými 
parky, centry pro transfer technologií a dalšími obdobnými subjekty. Zvláštní 
pozornost přitom tradičně zaměřuje zejména na práci se studenty středních a 
vysokých škol. Usiluje také o přiblížení problematiky průmyslových práv žákům 
druhých stupňů základních škol. 
 
Pokud jde o vysoké školy, Úřad v roce 2017 pokračoval ve spolupráci s Metropolitní 
univerzitou Praha při výuce bakalářského studijního oboru „Průmyslové vlastnictví“ a 
magisterského a doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy 
v průmyslovém vlastnictví“. Pro posluchače z veřejných i soukromých vysokých škol 
uspořádal více než 20 přednášek a exkurzí.  
 
Úřad i v roce 2017 usiloval o rozšíření povědomí o průmyslových právech mezi 
studenty středních škol a žáky základních škol. Na základě požadavků jednotlivých 
škol, které mají zájem do své výuky zařadit téma průmyslových práv, realizoval 
vyučovací hodiny o základech průmyslových práv nebo exkurze do sídla Úřadu 
s výkladem a ukázkou rešerší v patentových databázích. Rovněž pokračovala 
spolupráce s Metodickým portálem RVP.CZ pro metodickou podporu učitelů 
spravovaným Národním ústavem pro vzdělávání. Na profilu Úřadu byly průběžně 
zveřejňovány informace o akcích pro děti a mládež a nabídka besed a exkurzí. 
 
Na webových stránkách Úřadu v „Rubrice pro mladé“ se průběžně zveřejňovaly 
informace o besedách a exkurzích a s nabídkou volného stažení kvízů, vzdělávacího 
letáku pro žáky základních a středních škol a komiksů s tématikou patenty, ochranné 
známky a autorské právo. Byl rovněž aktualizován design „Rubriky pro mladé“. 
 
V průběhu roku 2017 se Úřad rovněž představil na několika akcích pro studenty a 
žáky středních a základních škol, které si kladly za cíl podpořit a rozvinout zájem o 
vědu, techniku a studium technických oborů mezi dětmi a mládeží. V červnu 
Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech Veletrh vědy. Úřad se veletrhu 
zúčastnil s vlastním informačním stánkem s nabídkou informačních materiálů pro děti 
i dospělé. Veletrh vědy zaznamenal 17 000 návštěvníků. Další z červnových akcí byl 
„Týden vědy na Jaderce“ pořádaný Katedrou fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/
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inženýrské (ČVUT) určený studentům středních škol z celé ČR. Úřad představil 
v přednášce studentům systém průmyslových práv a dále národní i zahraniční 
informační databáze patentů a užitných vzorů.  
 
V červnu Úřad a Astronomický ústav AV ČR společně připravili pro žáky základních 
škol a studenty středních škol naučný program "Od patentů ke hvězdám". V něm se 
žáci i studenti seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy 
průmyslověprávní ochrany, s výzkumem vesmíru a s úlohou vynálezů při tomto 
výzkumu. Byla připravena i výstava věnovaná českým vědcům a jejich vynálezcům.  
Program shlédlo 215 žáků a studentů. V září byl Úřad zastoupen, taktéž vlastním 
stánkem, na „Festivalu vědy“, který se konal v Praze. V 70 vědecko-popularizačních 
expozicích se představily vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. 
Festival navštívilo okolo 15 000 žáků a studentů. V říjnu Úřad pořádal naučný 
program s představením Úžasného divadla fyziky. Program žákům a studentům 
přiblížil průmyslové právo, pojem duševního vlastnictví a druhy průmyslověprávní 
ochrany. Poté bylo připraveno představení Úžasného Divadla Fyziky, které pomohlo 
studentům pochopit podstatu a význam průmyslových práv na příkladech fyzikálních 
jevů a jejich využití ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v běžném životě. 
Úřad navštívilo přes 300 žáků a studentů základních a středních škol. Na všech 
uvedených akcích byl návštěvníkům vysvětlován systém ochrany průmyslových práv, 
byly předvedeny národní i zahraniční informační databáze průmyslověprávních 
informací a vysvětlena jejich důležitost a využitelnost pro výzkumnou a vědeckou 
práci. Rovněž byly zodpovídány dotazy návštěvníků a nabízeny informační materiály, 
kvízy a paměťové hry, které přibližovaly dětem a mládeži svět vynálezů.  
 
Pro veřejnost Úřad opakovaně pořádal ve svém sídle semináře zaměřené na 
pochopení vysoké hodnoty technického know-how zpřístupňovaného zdarma 
v patentových databázích a na vlastní práci s databázemi patentů, užitných vzorů, 
průmyslových vzorů a ochranných známek, a kurzy obeznamující se základy 
problematiky průmyslových práv. Těchto kurzů se konalo celkem 15 a  zúčastnilo se 
jich téměř 200 účastníků z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů a 
širší veřejnosti. Během roku se v řadě inovačních a technologických center a firem 
uskutečnily přednášky na téma zdroje patentových informací a průmyslověprávní 
ochrana. Úřad se organizačně a odborně podílel na  devíti seminářích Českého 
svazu vynálezců a zlepšovatelů. V rámci součinnosti s Policií ČR byly zorganizovány 
dva semináře, které se věnovaly zejména průmyslověprávním databázím a řízení o 
ochranných známkách, průmyslových vzorech, ochraně technických řešení. 
Zaměstnanci Úřadu přednášeli na seminářích organizovaných vysokými školami, 
Českou advokátní komorou, Asociací inovačního podnikání, Asociací rozhodců a 
prostředníků ve věcech průmyslových práv, Justiční akademií, Technologickou 
agenturou ČR i vzdělávacími agenturami. V součinnosti s Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně se uskutečnilo 6 seminářů. Při shora uvedených a dalších 
vzdělávacích akcích v roce 2017 bylo zaměstnanci Úřadu předneseno téměř 100 
přednášek. 
 
Ve  spolupráci s  EUIPO Úřad hostil akci věnovanou tématice ochranných známek - 
seminář "Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu a související judikatura Soudního 
dvora EU". Účastníci semináře byli seznámeni s podrobnostmi a zkušenostmi EUIPO 
týkajícími se zejména aplikace těchto nových důvodů zápisné nezpůsobilosti a 
novinek, které zavádí shodně jak zmíněná Směrnice, tak novelizované Nařízení 
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Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce EU. V rámci spolupráce s EUIPO se 10 
zástupců Úřadů zúčastnilo 6 seminářů pořádaných EUIPO Akademií a v prostorách 
Úřadu se konalo 47 webinářů, které shlédlo 212 pracovníků Úřadu. 
 
 Ve spolupráci s EPO byl uspořádán odborný workshop EPO User Day určený 
přihlašovatelům a patentovým zástupcům. Workshop se věnoval novým postupům 
pro přihlašování u EPO ve formátu DOCX.  Proběhly odborné semináře na téma 
online plateb a postupů při podávání rozkladů a námitek u EPO a další 
specializovaná témata.Ve spolupráci s WIPO byl uspořádán seminář "Přihlašování 
technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) s 
využitím ePCT".    
 
Pravidelnou formou prezentace systémů průmyslově právní ochrany je účast na 
výstavách a veletrzích. Úřad se účastnil Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně, při 
kterém byl jako doprovodná akce uspořádán seminář o průmyslových právech a 
systému jejich ochrany. Dále se Úřad zúčastnil 59. ročníku Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně a odborných veletrhů - For Industry 2017 For Interior 
2017 a Inovace 2017 v Praze. V zahraničí se Úřad účastnil mezinárodní výstavy 
vynálezů Archimedes v Moskvě, mezinárodních výstav vynálezů – INTARG 
v Katowicích, IWIS ve Varšavě, INFOINVENT v moldavském Kišiněvě a IENA 
v Norimberku.  Při všech těchto příležitostech byly nabízeny informační a propagační 
materiály, možnost konzultací a demonstrace on-line rešeršních služeb Úřadu. 
 
Ve vstupních prostorách Úřadu jsou pro odbornou i laickou veřejnost k dispozici 
monotematické brožury věnované jednotlivým předmětům průmyslově právní 
ochrany spolu s letáky informujícími o nabízených službách, webových stránkách, o 
databázích průmyslověprávních informací a o nabídce odborných kurzů 
organizovaných Institutem průmyslověprávní výchovy. Na recepci a v prostorách 
studovny pro veřejnost fungují informační střediska, která poskytují základní 
informace o možnostech ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a 
průběhu řízení. V informačním středisku ve studovně se provádějí základní 
známkové rešerše.  
 
 
 

Podseskupení položek 213 - příjmy z pronájmu majetku - vykazuje celkovou částku          
64,12 tis. Kč. Jde zejména o pronájem prostor pro Metropolitní univerzitu Praha. 
 
Podseskupení položek 214 - příjmy z úroků a realizace finančního majetku  - 
vykázalo ztrátu 28,40 tis. Kč v kurzových rozdílech při transferech finančních 
prostředků z důvodu kolísavého kurzu koruny.  
 
Podseskupení položek 231 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku - představují 
částku 6,84 tis. Kč za odprodej nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného 
majetku ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. 
 
Podseskupení položek 232 - ostatní nedaňové příjmy - vykazuje částku 396,21 tis. 
Kč, která zahrnuje kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení (120 tis. Kč) a 
dále přeplatky, náhrady, pojistné plnění a dobropisy-příjmy z let minulých (276,21 tis. 
Kč).  
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Podseskupení položek 235 -  příjmy za využívání dalších majetkových práv - 
obsahuje částku 159 548,05 tis. Kč, kterou tvoří poplatky za udržování národních 
patentů v platnosti  (63 614,05 tis. Kč) a poplatky za udržování evropských patentů 
v platnosti (95 934 tis. Kč). 
 
Podseskupení položek 311 – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  - vykazuje 0,3 
tis. Kč za prodej vyřazeného nepotřebného dlouhodobého majetku ve smyslu zákona 
č. 219/2000 Sb. 
 
Podseskupení položek 413 - převody z vlastních fondů - obsahuje mzdové 
prostředky a příslušenství nevyplacené za měsíc prosinec 2016 v lednu 2017 ve výši 
1,98 tis. Kč, převedené z depozitního účtu. 
 

Podseskupení položek 415 - neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí tvoří:  
 
1. prostředky poskytnuté EU: 
   - vyúčtování komunitárních programů s EUIPO za rok 2016 vč. zálohy na rok 2017 

ve výši 2 019,68 tis. Kč, 
2. mimorozpočtové prostředky:  
   - příspěvek od EPO ve výši 692,74 tis. Kč poskytnutý na úhradu nákladů spojených  

s  realizací  Bilaterálního kooperačního plánu v rámci kooperační politiky s EPO. 
 

 

 

 

 

V Ý D A J E  
 

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 
rozpočet výdajů 2016 174 143,23 tis. Kč 
rozpočet výdajů 2017 187 979,28 tis. Kč 
 
SKUTEČNÉ VÝDAJE 
skutečné výdaje 2016 168 944,71 tis. Kč 
skutečné výdaje 2017 186 953,72 tis. Kč 
skutečné výdaje 2017 vč. mimorozp. prostředků a NNV           196 840,36 tis. Kč 
 
Výdaje se ve srovnání s rokem 2016 zvýšily jak v rozpočtu, tak ve skutečnosti. 
Důvodem růstu rozpočtu bylo zvýšení prostředků na platy včetně příslušenství pro 
rok 2017 a rozpočtové opatření na posílení výdajů  pro účel úhrady podílu České 
republiky na deficitu Lisabonské unie (viz Rozpočtová opatření výše). Konečné 
skutečné výdaje pak zahrnují i použité mimorozpočtové prostředky ve výši 576,96 tis. 
Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 339,68 tis. Kč. Úspory proti 
rozpočtu bylo dosaženo především v provozních výdajích vysoutěžením nižších 
plateb za poskytované služby (804,38 tis. Kč), V r. 2018 budou tyto prostředky 
součástí NNV a použity k pokrytí nezbytných výdajů na opravy a údržbu. 
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MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 
 

V roce 2017 Úřad použil část mimorozpočtových prostředků, které obdržel od EPO, v 
celkové výši 692,74 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s další fází spolupráce, 
která se řídí takzvaným Bilaterálním kooperačním plánem.  
 
Byl vypracován nový plán pro léta 2017 - 2019 a popisuje většinu aktivit Úřadu, na 
kterých se podílí i EPO. Spolupráce byla shrnuta do základních oblastí - projektů:   

- zlepšení registračního a udělovacího procesu,  
- zvyšování povědomí o průmyslověprávní ochraně a využití patentového 

systému v ČR, rozšíření informačních zdrojů, 
- vytvoření národního průmyslověprávního fóra.  

 
Každý z uvedených projektů (oblastí) byl tvořen několika subprojekty. V každém z 
projektů byly definovány cíle, očekávané výsledky a kritéria, podle kterých se bude 
hodnotit úspěšnost realizace, časový harmonogram a rozpočet. 
 
Významnou součástí programu spolupráce s Evropským patentovým úřadem bylo 
v roce 2017 vzdělávání v určených oblastech formou účasti zaměstnanců Úřadu na 
seminářích pořádaných Evropskou patentovou akademií (dále jen „EPA“), účast na 
konferencích, příprava a adaptace výukových materiálů. Celkem 19 zaměstnanců 
Úřadu se zúčastnilo 6 distančních e-learningových kurzů a 18 zaměstnanců se 
účastnilo celkem 15 seminářů EPA. V rámci spolupráce se 5 zástupců Úřadu 
zúčastnilo 3 odborných konferencí – PATLIB, EPOPIC a European Progress 
Conference  - Dissemination of IP knowledge in universities.Ve spolupráci obou 
úřadů byl uspořádán odborný workshop EPO User Day určený přihlašovatelům a 
patentovým zástupcům. Workshop se věnoval novým postupům pro přihlašování u 
EPO ve formátu DOCX.  Proběhly odborné semináře na téma online plateb a 
postupů při podávání rozkladů a námitek u EPO a další specializovaná témata. 
Zvyšování kvality služeb, zejména zkvalitňování procesu řízení o patentových 
přihláškách je prioritou Úřadu. Jako hlavní nástroje pro zrychlení a zjednodušení 
řízení jsou vnímány:  
 
- možnost elektronického podávání přihlášek,  
- přístup průzkumových pracovníků ke kvalitním informačním zdrojům a znalost práce 
  s nimi.  
 
V roce 2017 pokračovala digitalizace příchozích dokumentů a zveřejňování českých 
patentových dokumentů, zveřejněných přihlášek vynálezů i zapsaných užitných vzorů 
prostřednictvím mezinárodních databází (Espacenet) i Národní databáze patentů a 
užitných vzorů.  
 
V návaznosti na výše uvedené projekty pak Úřad použil prostřednictvím rozpočtu na  
výdaje školení a vzdělávání (261,07 tis. Kč) a na cestovné (315,89 tis. Kč). Použití 
mimorozpočtových prostředků se v souladu s rozpočtovými pravidly nepovažuje za 
překročení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“, ani specifického ukazatele 
„výdaje na zabezpečení plnění úkolů“. 
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REZERVNÍ FOND 
 
V roce 2017 Úřad neměl na rezervním fondu žádné prostředky a také do něj 
nepřevedl žádné prostředky z rozpočtu.  
 
 
STAV NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV) 
  
V roce 2017 vykazoval stav nároků z nespotřebovaných výdajů tyto hodnoty: 
 
                                                                                     v tis. Kč 

stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 rozdíl 

9 373,63 33,95 -9 339,68 

 
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2017 zahrnovaly nečerpané prostředky 
z komunitárních programů s EUIPO z předchozích let, nevyužité prostředky na akce 
programu EDS/SMVS č. 04401 z roku 2016 a nevyčerpané výdaje na provoz a 
odborné činnosti. V průběhu roku Úřad čerpal nároky ve  výši 9 339,68 tis. Kč a to  
na provozní potřeby (1 003,81 tis. Kč) a na úhradu části investičních nákladů v rámci 
programu EDS/SMVS (8 335,87 tis. Kč).  
 
K 1.1.2018 činily NNV celkem 1 163,78 tis. Kč, ze kterých Úřad vygeneroval celkem 
950,54 tis. NNV, které lze použít a dle platné metodiky se člení na: 
 
I. profilující výdaje na platy a OOV kromě st. zam..............................  8,6 tis. Kč, 
            
II. neprofilující výdaje, tj. běžné výdaje kapitoly ............................  941,94 tis. Kč. 
 
Vygenerovaný objem NNV k 1.1.2018 představuje pouze NNV, které Úřad v průběhu 
roku 2018 může zapojit do výdajů. Nedošlo k vytvoření NNV, které v souladu 
s rozpočtovými pravidly nelze použít.  

 
 

INVESTIČNÍ VÝDAJE 
 (systémově určené výdaje) 
  
V roce 2017 bylo z celkových výdajů Úřadu použito 9,6 % k úhradě investic. 
 
skutečné investiční výdaje v roce 2016                                                 9 419,36 tis. Kč 
skutečné investiční výdaje v roce 2017                                             18 892,49 tis. Kč 
 
Ve srovnání se skutečností roku 2016 se investiční výdaje prakticky zdvojnásobily, a 
to jak v oblasti programového vybavení a IT, tak v oblasti modernizace budov 
zejména pak ukončením akce Zateplení sídla Úřadu.  
 
Veškeré investiční výdaje v r. 2017 byly použity v rámci programového financování 
EDS/SMVS k realizaci níže uvedených akcí zahrnutých v  programu č. 044 01 – 
„Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Úřadu od roku 2013“: 
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akce „1“ –  „Pořízení, obnova a provozování ICT Úřadu“: 
 
- nákup 2 ks velkokapacitních kopírovacích strojů ..............................................  210 746,- Kč 
- nákup 7 ks serverů ...........................................................................................   907 955,- Kč 
- nákup 2 ks diskových polí vč. Switche...........................................................   2 079 035,- Kč 
- nákup 2 ks projektorů .....................................................................................     122 187,- Kč 
- nákup 2 ks velkokapacitních skenerů  ............................................................     387 434,- Kč 
- nákup 2 ks grafických pracovních stanic  ..........................................................    94 256,- Kč 
- rozšíření výkonu a kapacity UPS .......................................................................  136 435,- Kč 
- upgrade Inform. systému řízení o přihláškách a vedení rejstříků prům. práv... 1 775 312,- Kč 
- upgrade Informačního systému duševního vlastnictví .................................... 1 653 344,- Kč 
- vytvoření online rešeršních databází průmyslových práv................................  2 358 048,- Kč 
- nákup SW licence pro diskové pole ................................................................  1 088 142,- Kč 
 

akce „6“  - „Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu“: 
 
-  zpracování projektové dokumentace k rozšíření garáž. stání ............................. 19 340,- Kč 

 - zpracování dokumentace pro ohlášení stavby - vestavba garáže pro služební   
   vozidla.................................................................................................................  22 869,- Kč 
-  instalace vzduchotechnického zařízení vč. měření a regulace pro garáže pro služební 
   vozidla ...............................................................................................................  228 554,- Kč 

 
akce „7“  - „Zateplení sídla Úřadu“: 
 
- zpracování realiazační projektové dokumentace k zateplení sídla Úřadu a inženýrská 

  činnost ................................................................................................................ 277.332,- Kč 
- autorský dozor a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby .......  265 837,- Kč 
- technický dozor ...................................................................................................   59 290,- Kč 
- realizace zateplení sídla Úřadu ....................................................................... 7 206 373,- Kč 

 
 
Časové rozložení čerpání investičních prostředků v r. 2017: 
 

Skutečná výše výdajů v jednotlivých měsících roku 2017 je uvedena v následující 
tabulce:                                                                                                             v tis. Kč 
 
 

 
 
Čerpání investičních prostředků v prosinci 2017 bylo ovlivněno realizací veřejných 
zakázek na upgrade informačních systémů Úřadu s termínem dokončení a předání 
ke konci roku 2017 a ukončením akce Zateplení sídla Úřadu v prosinci 2017. 
   

čtvrtletí I. II. III. IV. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

regulace 
výdajů 

nestanovena nestanovena nestanovena nestanovena 

Výdaje 
za měsíc 0 224 5 212 53 0 0 23 1551 1569 2706 12 549 

celkové 
výdaje 

0 224 229 441 494 494 494 517 2068 3637 6343 18 892 

% 
čerpání 

1,2 1,4 8,3 89,1 
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NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 
  

skutečné neinvestiční výdaje v roce 2016                                         159 525,35 tis. Kč 
skutečné neinvestiční výdaje v roce 2017                                       177 977,87 tis. Kč 
 
v tom:    ► platy, OOV, pojistné, FKSP                                            130 635,95 tis. Kč 
               ► provoz a odborné činnosti                                                42 156,77 tis. Kč 
 ► společné projekty EU a ČR (bez platů s příslušenstvím)                   77,87 tis. Kč 
               ► mimorozpočtové prostředky                                                  576,96 tis. Kč 
               ► příspěvky pro WIPO a Lisabonskou unii za ČR                 4 530,32 tis. Kč 
 
Vyšší čerpání neinvestičních výdajů proti roku 2016 se realizovalo jak v oblasti platů 
a příslušenství, tak i u provozních výdajů. Ve srovnání s roky 2014-2015 však bylo 
čerpání provozních výdajů nižší. 
 
Průběh čerpání neinvestičních prostředků 
 
Průběh čerpání neinvestičních prostředků, dokumentovaný v následující tabulce, se 
zaměřuje na výdaje Úřadu na provoz a odborné činnosti včetně mimorozpočtových 
prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů. Nejsou zde tudíž uvedeny výdaje 
na mzdy včetně příslušenství, jejichž čerpání je termínované a dané právními 
předpisy.  
 
Čerpání provozních výdajů v r. 2017: 
                                                                                                                                      v tis. Kč 

   

Čerpání neinvestičních výdajů odpovídalo potřebám Úřadu, uzavřeným smlouvám 
s dodavateli zejména energií a služeb a možnostem realizace vysoutěžených 
veřejných zakázek. Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí bylo ovlivněno úhradou členského 
příspěvku pro WIPO v prosinci 2017 (3 001 tis. Kč), platbou oprav v sídle Úřadu a 
nákupem výpočetní techniky. 
 
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb - 
130 635,95 tis. Kč 
 

Prostředky na platy  
rozpočet                                                                                                    95 133,71 tis. Kč 
skutečné výdaje                                                                                        95 132,57 tis. Kč 
plnění                          99,99 % 

čtvrtletí I. II. III. IV. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

regulace 
výdajů 

nestanovena 
 

nestanovena 
 

nestanovena nestanovena 

výdaje 
za měsíc 70 5 736 3 710 3 058 2 993 4 307 4 773 2 943 2 435 3 967 2 824 10 526 

výdaje 
celkové 

70 5 806 9 516 12 574 15 567 19 874 24 647 27 590 30 025 33 992 36 816 47 342 

% 
čerpání 

20,1  21,9 21,4 36,6 
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Z prostředků na platy bylo vyplaceno: 
- na společné projekty EU a ČR 2 136,70 tis. Kč 
 
Ostatní platby za provedenou práci 
rozpočet   973,50 tis. Kč 
skutečné výdaje  969,22 tis. Kč 
plnění  99,56 % 
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
závazný limit  32 706,34 tis. Kč 
odvod  32 631,49 tis. Kč 
 

Z prostředků na pojistné připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR 726,49 tis. Kč  
 
Převod FKSP 
závazný limit  1 902,68 tis. Kč 
převod           1 902,67 tis. Kč 
 
Z prostředků na převod FKSP připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR  42,73 tis. Kč 

 

Počet zaměstnanců 
závazný limit   229 
průměrný počet zaměstnanců (přepočtený)            205 
plnění                                                                         89,52 % 
 

 
 Plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů 
 

 

Ukazatel Kategorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Počet 

zaměstnanců 
dle 

systemizace 

Rozpočet 
(osob) 230 230 230 221 224 229 

Počet zaměst. 
prům.evidenční 

Skutečnost 
(osob) 

223 225 230 223 218 214 

Počet zaměst. 
prům. přepočt. 

Skutečnost 
(osob) 

213 214 219 214 208 205 

Platy 
zaměstnanců 

Rozpočet 
(tis. Kč) 

74 595 74 832 78 338 82 515 86 664 95 134 

OOV 
Rozpočet 
(tis. Kč) 

783 783 799 839 864 974 

Základní platy 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
70 810 71 287 74 334 77 589 81 273 87 987 

Pohyblivá 
složka 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

3 783 3 538 4 004 4 854 5 390 7 146 

OOV 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
759 781 796 838 860 969 

Nemoc 
v kalendářních 

dnech 

Skutečnost 
(dny) 

2 033 1 791 2 031 2 311 2 190 2 514 
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Systemizovaný počet zaměstnanců byl vůči jejich průměrnému evidenčnímu počtu 
plněn na 89,5 %. Příčinou je především nedostatek vhodných uchazečů – zájemců o 
práci s vysokou mírou odbornosti, zejména právníků, specialistů ve výpočetní technice 
a vysokoškolsky vzdělaných techniků, kteří jsou současně dobře jazykově vybaveni. 
Snaze o rychlé doplňování stavu zaměstnanců nenapomáhá ani poměrně 
komplikované výběrové řízení, málo výhodné podmínky pro vstup do státní služby a 
konkurence soukromé sféry, pokud jde o odměňování. Nižší přepočtený počet 
zaměstnanců odráží snahu vyhovět požadavkům zaměstnanců, pokud jde o potřebu 
sladit rodinný a osobní život s výkonem služby a současně zákonem o státní službě 
dává malou pružnost obsazovat volnou část systemizovaného místa.  V závěru roku, 
zřejmě i s ohledem na provedené zvýšení platů, se úspěšnost výběru přece jen zlepšila. 
 

Výdaje na platy s příslušenstvím tvořily v r. 2017 cca 66 % z celkových výdajů Úřadu, 
což odpovídá průměrnému podílu posledních let. Objem pohyblivé složky platů dosáhl 
okolo 7,5% z celkového objemu mezd. 
 

 

Specifikace výdajů na zajištění provozu a odborných činností, vč. použití  
mimorozpočtových prostředků a NNV – bez EU a příspěvků (42 733,73 tis. Kč) 
 
504 – Odměny za užití duševního vlastnictví                                                 210,35 tis.Kč 
          5041 autorské honoráře                                                                       210,35 tis.Kč 
 
513 - Nákup materiálu                                                                              6 308,35 tis.Kč 
           5132 ochranné pomůcky                                                                        4,59 tis. Kč 
           5133 léky a zdrav. materiál                                                                 2,78 tis. Kč 

5136 odborné knihy a časopisy 575,21 tis. Kč 
5137 kancelářský nábytek, zařízení po údržbu, vybavení  
          společných prostor, PC a mobilní telefony, 1 919,50 tis. Kč 

  5139 kancelářské potřeby, materiál pro údržbu budov, 
            spotřební materiál pro tiskárny, tiskopisy, ND pro PC 3 806,27 tis. Kč 

 
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje                                                       189,94 tis. Kč 

5142 realizované kursové ztráty                                              189,94  tis. Kč 
           
515 - Nákup vody, paliv a energie                  3 029,36 tis. Kč  

5151 vodné a stočné 354,30 tis. Kč 
5153 plyn pro vytápění 912,12 tis. Kč 
5154 elektrická energie 1 688,67 tis. Kč 
5156 PHM         74,27 tis. Kč 

 
 

Průměrný 
měsíční plat 

Rozpočet (Kč) 27 027 27 113 28 383 31 114 32 241 34 619 

Průměrný 
měsíční plat 

Skutečnost (Kč) 
 

29 184 29 138 29 809 32 104 34 721 38 672 

Podíl platů 
a přísl. na 
celkových 
výdajích 

Skutečnost 
(%) 

60,7 64,2 65,0 67,3 70,12 66,37 
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516 - Nákup služeb                24 729,21 tis. Kč 
5161 poštovné 598,35 tis. Kč 
5162 služby telekomun. a radiokomunikací                                      340,00 tis. Kč 
5163 bankovní poplatky, pojištění vozidel a budov 206,84 tis. Kč 
5164 pronájem výstavních ploch na veletrzích, salonků pro VIP 455,54 tis. Kč 

 5166 poradenské služby, dozor. audity,                                          1 063,99 tis. Kč 
5167 odborná školení a jazyková výuka 1 367,90 tis. Kč 
5168 služby zpracování dat a výdaje na provoz a údržbu HW, SW  
        a IS Úřadu                                                                          10 209,43 tis. Kč 

     5169 ostraha a úklid, odvoz odpadu, tisk patentové literatury,  
              výroční zprávy a časopisu, příspěvek na stravování, 
              překlady anotací, rešerše v databázích, revize                     10 487,16 tis. Kč 

 
517 - Ostatní nákupy                                                                                 7 104,16 tis. Kč 
          5171 opravy a udržování                                                                 4 142,28 tis. Kč 
          5172 programové vybavení                                                                59,00 tis. Kč 
          5173 cestovné                                                                                 2 551,18 tis. Kč 
          5175 pohoštění a cateringové služby                                    295,78 tis. Kč 
          5176 účastnické poplatky 46,52 tis. Kč 
          5179 ostatní nákupy                                                                                9,40 tis. Kč 
 
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy                                    708,45 tis. Kč 
          5192 soudní poplatky                                                                  640,96 tis. Kč 
          5194 dary zahraničním delegacím                 67,49 tis. Kč 
 
536 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům                              23,94 tis. Kč 

5362 daně z vyplacených honorářů, poplatky                                      23,94 tis. Kč 
 
542 - Náhrady placené obyvatelstvu                                                            429,97 tis. Kč 

5424 náhrady mezd v době nemoci                                                   429,97 tis. Kč 
 
 
 
Celkový přehled výdajů na provoz a odborné činnosti za období 2012 – 2017       
(v tis. Kč) 
 

 
 

 VÝDAJ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

504 Odměny za užití duš. vlast. 172 191 218 185 127 210 

513 Nákup materiálu 3 471 2 710 6 600 5 818 5 613 6 308 

514 Úroky a ostatní. fin. výdaje 27 111 117 132 127 190 

515 Nákup vody, paliv, energie 5 040 4 608 3 894 3 763 3 228 3 029 

516 Nákup služeb 10 244 11 664 25 173 23 602 22 781 24 729 

517 Ostatní nákupy 5 435 2 962 8 902 9 484 4 749 7 104 

519 Ostatní výdaje 226 257 285 178 94 708 

536 Platba daní a poplatků 19 23 37 38 33 24 

542 Náhrady obyvatelstvu 330 411 241 380 388 430 

590 Ostatní neinvest. výdaje 95 0 11 39 3 0 

 CELKEM 25 059 22 937 45 478 43 619 37 142 42 732 
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Výrazné zvýšení výdajů na provoz a odborné činnosti od roku 2014 bylo způsobeno 
změnou metodiky financování programů vedených v EDS/SMVS. Veškeré 
neinvestiční výdaje byly z programového financování přesunuty do provozních 
výdajů, což se zejména promítlo u položek 5137, 5139, 5168, 5169 a 5171, které 
nově zahrnují i výdaje na provoz a údržbu HW, SW a IS Úřadu. V průběhu 
posledních let se provozní výdaje ustálily okolo 43 mil.Kč s vyjímkou roku 2016, kdy 
nebyly prováděny žádné významější opravy v sídle Úřadu. 
 
Specifikace výdajů na realizaci společných programů EU a ČR 
 

 

Kooperační program s EUIPO pro rok 2017  
(77,87 tis. Kč bez platů zaměstnanců s příslušenstvím, komunitární program) 
 

V roce 2017 pokračovala spolupráce Úřadu s  EUIPO, opět formou jednoletého 
kooperačního programu. Obecným cílem programu je zvýšení povědomí o ochranné 
známce EU (dále jen „EUTM“) a průmyslovém vzoru Společenství (dále jen „RCD“) v 
České republice, a dále zvýšení počtu a především kvality přihlášek EUTM  
a RCD podaných českými přihlašovateli. Náplní kooperačního programu bylo 
především poskytování informací o EUTM a RCD na informačních střediscích Úřadu, 
internetových stránkách i prostřednictvím služby Helpdesk. Součástí programu byla  
i přednášková činnost a součinnost s orgány státní správy. Dále prezentace  
na výstavách a veletrzích.  
 
Celkové výdaje na realizaci kooperačního programu činily 2 983,79 tis. Kč, z toho  
20 % výdajů (596,76 tis. Kč) hradil Úřad a 80 % výdajů (2 387,03 tis. Kč) připadá na 
EUIPO. 
 
Na platech zaměstnanců včetně příslušenství bylo vyplaceno 2 905,92 tis. Kč, ostatní 
výdaje byly použity v následující skladbě: 
 
 
516 – Nákup služeb                                                                                        77,87 tis. Kč    
          5163 pojištění                                                                                         4,68 tis. Kč  
          5164 pronájem výstavních ploch a služeb s tím spojených                  72,41 tis. Kč 
          5169 ostatní služby                                                                                 0,78 tis. Kč 
 
Financování společných projektů EU a ČR 

        v tis. Kč  
 

 
 

Projekty 

Rozpočet Skutečnost 
kryto příjmy 

od EU 
 

ze SR 
 

celkem 
přijato od 

EU 
výdaje 

SR 

předfinan
cování 
ze SR 

výdaje 
celkem 

Kooperační program 
s EUIPO na rok 2016 

2016 2 152 540 2 692 1 875* 538 2 151 2 689 

2017 0 0 0  277** 0 0 0 

Kooperační program 
s EUIPO na rok 2017 

2017 2 397 599 2 996 539* 597 2 387 2 984 
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*)  V roce realizace programu dostává Úřad od EU zálohu. Doplatek prostředků zasílá EU po 

vyúčtování programu v následujícím kalendářním roce.  
**)   Doplatek za r. 2016 (277 tis.Kč) byl přijat v průběhu r. 2017.  
 
 
 

ZÁLOHOVÉ PLATBY  
 

Na účtu 314 - poskytnuté provozní zálohy byl veden k  31. prosinci 2017 zůstatek  
621 tis. Kč, který zahrnuje zejména zálohy na odběr elektrické energie, vody a plynu.  
   
Ostatní fakturované zálohy za práce a dodávky byly v roce 2017 vyúčtovány 
v souladu s  § 49  odst. 2  zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 
 

VÝDAJE  NA REALIZACI  AKCÍ  EVIDOVANÝCH V PROGRAMU       
č. 044 01 V RÁMCI EDS/SMVS 
 
V roce 2017 Úřad ukončil realizaci programu č. 044 01 „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny Úřadu od roku 2013“, jehož dokumentace byla schválena MF ČR 
koncem roku 2012 s následnými revizemi v letech 2013,  2014,  2015 a 2016.  
 
Program se skládá ze dvou podprogramů č. 044 011 – „Pořízení, obnova a 
provozování ICT Úřadu“ a č. 044 012 – „Pořízení a obnova majetku ve správě 
Úřadu“. Podprogramy obsahují jednotlivé akce, které mají stanoveny konkrétní cíle a 
parametry. V roce 2017 bylo na tyto akce vynaloženo celkem 18 892,49 tis. Kč, 
z toho na podprogram 044 011 10 812,89 tis. Kč a na podprogram 044 012 celkem 
8 079,60 tis. Kč.  
 
V roce 2017 Úřad použil prostředky u následujících akcí:   
 
„Pořízení, obnova a provozování ICT Úřadu“ 
 
Cílem akce je průběžná modernizace technického a SW vybavení Úřadu vzhledem 
k nezbytnosti přizpůsobování používaných IS požadavkům řízení a změnám právních 
předpisů. V roce 2017 se jednalo zejména o upgrade stávajících IS pro řízení o 
přihláškách a vedení rejstříků průmyslových práv, IS duševního vlastnictví a pořízení 
nového modulu IS duševního vlastnictví online rešeršních databází průmyslových 
práv. Současně došlo i k obnově HW.  
 
Úřad využívá pro výkon své zákonné činnosti dva základní informační systémy, 
které byly vytvořeny a jsou provozovány v souladu s Managementem bezpečnosti 
informací, který Úřad pro svoji činnost zavedl. Informační systém řízení o přihláškách 
a vedení rejstříků průmyslových práv je využíván pro zajištění kompletního řízení o 
přihláškách vynálezů, ochranných známek, průmyslových vzorů, označení původu a 
zeměpisných označení. Celé řízení probíhá v elektronické formě. Druhým systémem 
je Informační systém duševního vlastnictví, který je provozován na Internetu. Kromě 
základních informací o činnosti Úřadu tento systém zpřístupňuje sofistikované 
rešeršní systémy, které umožňují bezplatně získat veškeré informace týkající se 
jednotlivých institutů průmyslových práv s účinky pro území České republiky. 
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 Oba informační systémy jsou průběžně přizpůsobovány a provozovány dle 
požadavků řízení, které vyplývají zejména z novelizace právních předpisů, 
kybernetických hrozeb, potřeby automatizace procesů a závazků České republiky 
z mezinárodní spolupráce a smluv. Modul IS duševního vlastnictví online rešeršních 
databází byl zcela nahrazen novým modulem, postaveným na moderních webových 
technologiích a reflektující uživatelské požadavky, které nebyly na původní 
technologii realizovatelné.  
 
V rámci akce došlo rovněž k modernizaci HW vybavení výpočetní techniky. Úřad 
obměňuje průběžně HW vybavení s cyklem 4 – 5 let, jak doporučují odborné firmy 
včetně příslušných upgradů SW. Došlo k obměně 2 ks opotřebovaných 
velkokapacitních kopírovacích strojů, 7 ks serverů na hranici životnosti, 2ks 
zastaralých projektorů, 2ks velkokapacitních skenerů na hranici životnosti a 2 ks 
zastaralých grafických stanic. Byly pořízeny 2 ks diskového pole pro záložní 
serverovny Úřadu (náhrada zastaralého diskového pole v serverovně pro zálohování 
v sídle Úřadu, pořízení nového diskového pole pro serverovnu v Disaster Recovery 
lokalitě v e skladu spisů v Ujkovicích). Z důvodu potřeby vyšší kapacity byla 
rozšířena kapacita záložního zdroje energie UPS v Disaster Recovery v serverovně 
v Ujkovicích. Pro zajištění komunikace mezi stávajícím diskovým polem a nově 
pořízenými diskovými poli pro záložní serverovny byl pořízen upgrade SW stávajícího 
diskového pole Netapp FAS 8020. Věcná specifikace investičních výdajů je podrobně 
uvedena na str. 20. 
 
V roce 2017 bylo na tuto akci čerpáno celkem 10 812,89 tis. Kč. 
 
 „Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu“ 
 
V oblasti hmotných investic Úřad instaloval vzduchotechnické zařízení vč. měření a 
regulace do garáže pro služební vozidla včetně zpracování projektové dokumentace.  
Podrobná specifikace je uvedena na str. 20. 
 
V roce 2017 bylo na tuto akci vynaloženo celkem 270,76 tis. Kč. 

 
„Zateplení sídla Úřadu“ 
 
Tento projekt vychází z usnesení vlády ČR č. 923 z 4.12.2013 k návrhu 
implementace článku 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze 
dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 
2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32ES. Článek 5 – příkladná 
úloha budov veřejných subjektů směrnice stanovuje, že každý členský stát zajistí, 
aby byla od roku 2014 každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy 
vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních 
vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou 
náročnost. 
 
Cílem akce bylo zateplení sídla Úřadu na ploše 2 846 m2 a rozšíření parkovacích 
míst přiléhajících k budově 01. 
 
Výše uvedený projekt byl realizován s úmyslem zvýšení ochrany majetku státu a 
úspory provozních nákladů. Současně je to nezbytné k udržování budov včetně jejich 
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vybavení ve stavu potřebném pro plnění úkolů Úřadu. V roce 2015 byla zpracována 
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. V roce 
2016 bylo nutné provést úpravy dokumentace a další představební kroky, čímž se 
vlastní realizace zateplení přesunula na r. 2017.  
 
V roce 2017 byla celá akce zrealizována a ukončena kolaudací stavby. Celkové 
náklady včetně příslušné dokumentace a technického dozoru dosáhly 7 808,84 tis. 
Kč. Podrobná specifikace je uvedena na str. 20. 
 
  

MAJETKOVÉ ZMĚNY 
 
V roce 2017 Úřad neuskutečnil žádný bezúplatný převod majetku ve smyslu vyhl.         
č. 419/2001 Sb., v platném znění. 
 

 

KONTROLNÍ SYSTÉM ÚŘADU 
 
Vnitřní kontroly 
 
V roce 2017 byly interním auditorem Úřadu provedeny a uzavřeny, v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 4 interní audity, 
z toho 3 zaměřené do ekonomické oblasti a 1 zaměřený na soulad činnosti Úřadu se 
spisovým řádem Úřadu.  
 
Provedenými interními audity bylo prověřeno: 
 
1. Audit systému evidence a nakládání s majetkem Úřadu. Předmětem dílčího 
interního auditu bylo prověření způsobu nakládání s hmotným a nehmotným 
majetkem Úřadu a jeho evidence, správnosti postupu při příjmu, evidenci a 
vyřazování majetku Úřadu a prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému v 
oblasti hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem.  
 
V průběhu interního auditu bylo zjištěno pouze několik drobných nedostatků. Žádný 
ze zjištěných nedostatků neměl z hlediska procesu evidence a nakládání s majetkem 
závažnější dopad na činnost Úřadu. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že 
hospodaření Úřadu s hmotným i nehmotným majetkem, zejména při příjmu, evidenci 
a vyřazování, nebylo shledáno v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákonem č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech organizačních složek státu, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
Vzhledem k individuálním nedostatkům bylo shledáno nastavení vnitřního kontrolního 
systému v auditované oblasti za zcela dostačující a přiměřeně účinné. 
 
2. Audit smluv. Předmětem dílčího interního auditu bylo prověření plnění povinnosti 
zveřejňování smluv vyplývajícího ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) a prověření funkčnosti vnitřního kontrolního 
systému v oblasti hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem. 
 



29 

 

V průběhu interního auditu bylo zjištěno pouze několik drobných nedostatků. Žádný 
ze zjištěných nedostatků nemá z hlediska procesu zveřejňování smluv v Registru 
smluv závažnější dopad na činnost Úřadu. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, 
že činnost Úřadu při zveřejňování smluv nebyla shledána v rozporu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 Vzhledem k individuálním nedostatkům bylo shledáno nastavení vnitřního 
kontrolního systému v auditované oblasti za zcela dostačující a přiměřeně účinné. 
 
3. Soulad činnosti Úřadu se spisovým řádem. Předmětem dílčího interního auditu 
bylo prověření souladu činnosti Úřadu se spisovým řádem Úřadu ve znění Příkazu 
č. 13 ze dne 12. 4. 2012 a zhodnocení účinnosti a přiměřenosti nastaveného 
vnitřního kontrolního systému.   
 
V průběhu interního auditu byly zjištěny drobné nedostatky, které však neměli 
zásadní vliv na činnost Úřadu. Tyto nedostatky byly příslušnými odpovědnými 
pracovníky odstraněny. 
  
4. Audit veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH. 
Předmětem interního auditu bylo zhodnocení optimálnosti a účinnosti procesu 
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 50 tis. Kč 
bez DPH a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu veřejných 
zakázek malého rozsahu. 
 
V průběhu interního auditu bylo zjištěno pouze několik drobných nedostatků. Žádný 
ze zjištěných nedostatků nemá z hlediska procesu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH závažnější dopad na činnost 
Úřadu. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že činnost Úřadu byla v 
auditovaném období vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Vzhledem k tomu, že byly 
nalezeny pouze drobné individuální nedostatky bylo shledáno nastavení vnitřního 
kontrolního systému v auditované oblasti za zcela dostačující a přiměřeně účinné. 
   
Na základě plnění usnesení vlády ČR č. 509 ze dne 8. června 2016 a č. 511ze dne 
10. července 2017 se výše uvedené interní audity dále zaměřily na zjišťování, zda při 
hospodaření s finančními prostředky a majetkem Úřadu došlo ke spáchání trestného 
činu. V rámci auditovaných oblastí bylo řádně hospodařeno s finančními prostředky a 
majetkem Úřadu. Dle provedených auditů nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 
Vnější kontroly 
 
V průběhu roku 2017 bylo v Úřadě provedeno 6 externích kontrol.  
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Finanční úřad pro hl. m. Prahu, územní pracoviště pro Prahu 6, provedl kontrolu 
výnosových účtů Úřadu za roky 2014 a 2015. Kontrolou nebyly shledány žádné 
nedostatky. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátců pojistného. Kontrolou 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad dokončil kontrolu započatou v roce 2016 zaměřenou na 
peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců 
kapitol státního rozpočtu. Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky, které nebyly 
závažné z hlediska četnosti ani významu. Nejvyšší kontrolní úřad poukázal na 
provozování dvouletého dálkového specializačního studia, které není upraveno 
žádným právním předpisem, je však podloženo strategickými a koncepčními 
dokumenty k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti (například Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie 2012 – 2020, 
Národní program reforem ČR a další). Dále bylo poukázáno na použití nesprávného 
účtu při účtování nákladů spojených s úklidovými službami v roce 2014; na 
nesprávný postup při účtování nákladů za opravu motorového vozidla poškozeného 
dopravní nehodou; na chybné zatřídění výdajů na provedené opravy, údržbu a servis 
motorových vozidel a na nejvyšší průměrnou výši peněžních prostředků 
vynaložených na opravy a údržbu na ujetý kilometr v roce 2013. Byly také shledány 
vysoké jednotkové ceny výukové hodiny anglického jazyka. 
Úřad v rámci nápravných opatření vypsal výběrová řízení na dodavatele jazykové 
výuky a dodavatele servisních služeb pro služební vozidla, provedl revizi příslušných 
interních aktů a proškolil odpovědné zaměstnance. 
 
EUIPO provedl kontrolu dokumentace k plnění a implementaci Dohody o spolupráci 
mezi Úřadem a EUIPO (Cooperation agreement 2016). Kontrolou nebyl shledán 
žádný závažný nedostatek. Bylo doporučeno zvážit ustavení koordinátora, který by 
slaďoval činnosti specifikované v dohodách o spolupráci, vytvořit složku 
dokumentace jednotlivých projektů a upravit software spravující náklady na 
zaměstnance v rámci projektů. K doporučením byla přijata příslušná nápravná 
opatření. 
 
Ministerstvo vnitra provedlo kontrolu podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Bylo pouze 
doporučeno doplnění tabulky změn v informační koncepci a shledáno částečné 
splnění zákonné povinnosti vůči systému ISoISVS v oblasti zpřístupnění informací o 
ISVS Úřadu. K doporučením byla přijata nápravná opatření. 
 
Ministerstvem vnitra, sekcí pro státní službu, byla zahájena kontrola v oblastech 
vnitřní systemizace, organizace a organizační struktury, provádění výběrového 
řízení, provádění služebního hodnocení, rozhodování o osobních příplatcích a 
vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní 
služby.  
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ZAHRANIČNÍ  PRACOVNÍ  A SLUŽEBNÍ  CESTY 

 
V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 129 zahraničních pracovních/služebních cest 
(dále jen „pracovní cesta“), z toho v 40 případech musel být vyslán více než jeden 
zaměstnanec. 
 
Cestovní náhrady byly hrazeny z prostředků zahraničního partnera plně v případě 21 
pracovních cest (32 zaměstnanců) a u 60 pracovních cest (79 zaměstnanců) hradili 
výdaje Ministerstvo financí ČR nebo zahraniční partner částečně. Z prostředků 
státního rozpočtu bylo na zahraničním cestovném zaplaceno celkem               
2 506,64 tis. Kč. Úřad nemá, kromě běžného výdajového účtu, zřízen jiný účet, ze 
kterého by byly prostřednictvím platebních karet hrazeny výdaje na pracovních 
cestách. 
 
Většina uskutečněných zahraničních pracovních cest byla spojena s členstvím ČR 
v EU, WIPO, VPI a v Evropské patentové organizaci. 
 
Značný počet cest souvisí s plným zapojením Úřadu do rozhodovacích procesů EPO. 
Četné jsou rovněž cesty na pracovní jednání Pracovních skupin Rady EU pro 
duševní vlastnictví a EUIPO, související s členstvím ČR v EU. 
 
Tematicky lze rozdělit zahraniční pracovní cesty do následujících skupin: 
 
Cesty související s členstvím České republiky v EU 
 

S členstvím ČR v EU se pojí povinnosti účastnit se jednání pracovních orgánů Rady 
EU a Evropské komise. Úřad se též účastní jednání řídících orgánů EUIPO.  
 
V roce 2017 pokračoval program spolupráce s EUIPO. V rámci této spolupráce se 
zaměstnanci účastnili řady seminářů o systému ochranných známek a vzorů EU 
organizovaných Akademií EUIPO. Úřad se aktivně podílí na tvorbě programu 
Akademie a jejích koordinačních jednání. V průběhu roku 2017 byly, v rámci 
Strategického plánu, dokončeny konvergenční programy zahájené v předchozích 
letech. Mezi významné akce patřil seminář o nové legislativě o ochraně osobních 
údajů. Z něj vzešly přehledy stavu příprav na zavedení Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (GDPR) v jednotlivých státech. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436, kterou se sbližují 
právní předpisy členských států o ochranných známkách, vstoupila v platnost 12. 
ledna 2016. Právní a správní předpisy členských států EU s ní musí být uvedeny do 
souladu do 14. ledna 2019. V souvislosti s tím uspořádalo EUIPO již několik jednání, 
jedno také v minulém roce. Týkalo se aktuálního stavu prací na implementaci 
směrnice v jednotlivých členských státech EU a případné pomoci EUIPO při 
koordinaci prací.  
 
V roce 2017 Úřad pokračoval v aktivní účasti na pravidelných setkáních národních 
úřadů členských států EU týkajících se technických otázek v oblasti ochranných 
známek, průmyslových vzorů, IT bezpečnosti, poskytování informací uživatelům 
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systému, zvyšování povědomí veřejnosti o významu ochrany a vymáhání práv z 
duševního vlastnictví.  
  
Zástupci Úřadu se zúčastnili přípravného jednání pro vytvoření expertní skupiny 
Evropské komise pro politiku duševního vlastnictví a expertní skupiny pro 
prosazování práv z duševního vlastnictví, zaměřené na malé a střední podniky. 
Uskutečnila se i dvě neformální technická zasedání k dohodě TRIPS. Dále se konala 
jednání o výrobní výjimce pro dodatková ochranná osvědčení (SPC) a neformální 
technické jednání o uznávání označení původu mezi EU a Čínou. 
 
V rámci Rady EU se Úřad účastnil zasedání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví, 
která byla v roce 2017 zaměřena mimo jiné na otázky spojené s koordinací pozic 
členských států EU před zasedáním pracovních orgánů WIPO. Dále se pracovníci 
zúčastnili dvou zasedání pracovní skupiny Rady EU pro víno a alkohol, jednání 
podskupiny pro malé a střední podniky a jednání Výboru pro implementační předpis 
podle nařízení (ES) č. 207/2009 o EUTM. 
 
Během roku se Úřad zúčastnil zasedání Přípravného výboru Jednotného 
patentového soudu zaměřeného na otázky spojené s přípravou zavedení jednotného 
patentového soudnictví. Jednání se týkalo technických, finančních a organizačních 
otázek spojených s vytvořením Jednotného patentového soudu EU v souladu 
s Dohodou UPC a stavu ratifikací v jednotlivých účastnických státech.   
 
Úřad se zúčastnil i zasedání Výboru pro politiku jakosti zemědělských výrobků, které 
se zabývalo zejména režimem jakosti zemědělských produktů a potravin, zápisem 
vybraných potravinářských produktů do rejstříku chráněných označení původu a 
chráněných zeměpisných označení a do rejstříku zaručených tradičních specialit. 
Jednání se zabývalo mimo jiné i dotazníkem WIPO o národních systémech ochrany 
zeměpisných označení a jejich ochrany na internetu a otázkami zlepšení kvality 
žádostí o zápis zeměpisných označení a označení původu. 
 
Zástupce Úřadu se účastnil 3. zasedání Zvláštní komise k Judgments Project, které 
se konalo v nizozemském Haagu. The Judgment Project je označení pro aktivity 
Haagské konference mezinárodního práva soukromého na poli mezinárodní soudní 
příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v civilních věcech.  
 
Všechny shora uvedené cesty přispívají k prohlubování evropské integrace v oblasti 
průmyslového vlastnictví. Zapojení Úřadu do sítě spolupráce národních úřadů 
průmyslového vlastnictví v rámci integračního procesu přispívá jednak k harmonizaci 
praxe, ale zejména ke zkvalitnění práce Úřadu a služeb pro uživatele systému. 
 
 
Cesty související s členstvím ČR v Evropské patentové organizaci 
 
Zaměstnanci Úřadu se během roku 2017 účastnili zasedání řídících a poradních 
orgánů Evropské patentové organizace - Správní rady, Poradního výboru předsedy 
správní rady, Rozpočtového a finančního výboru, Výboru pro technickou a provozní 
podporu a Výboru pro patentové právo.  
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Správní rada Evropské patentové organizace v roce 2017 projednala strukturální 
reformu DG1 a DG2, projednala dopady opatření spojených s kvalitou rozhodovacích 
procesů a transparentností rozhodování a schválila další opatření spojená 
s personálními otázkami. Podpořila plány postupu v oblasti spolupráce se členskými 
státy Evropské patentové organizace a další plány rozvoje strategické povahy. Na 
říjnovém zasedání Správní rady byl zvolen nový prezident Evropského patentového 
úřadu (pan Antonio Campinos, dosud výkonný ředitel EUIPO), který se ujme funkce 
dne 1. července 2018. 
 
Na prosincovém zasedání Rozpočtový a finanční výbor schválil novou investiční 
směrnici. Během roku dále projednal a schválil řadu provozních opatření, jako je 
zpracování dat, či smlouvy na údržbu budovy v Haagu. Proběhla periodická revize 
finančních pravidel, např. návrh revize Směrnice o veřejných soutěžích a změna 
pravidel týkajících se poplatků - návrh revize poplatků ve prospěch PCT 
přihlašovatelů, poplatky pro podporu XML podání a návrh na dosažení lepšího 
pokrytí nákladů u odvolání. Výbor dále schválil závěry hospodaření za rok 2017 
včetně auditu a rovněž návrh rozpočtu na rok 2018 s výhledem na roky 2019-2022. 
  
Výbor pro patentové právo se zabýval zejména otázkami patentovatelnosti rostlin a 
zvířat vytvořených v podstatě biologickým způsobem podle EPC po Sdělení Komise 
EU z 3. listopadu 2016 k některým článkům článcích směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů. Dalším projednávaným bodem byly změny 
prováděcího předpisu k Evropské patentové úmluvě týkající se jmenování expertů a 
zpráva o stavu harmonizace hmotného patentového práva. Zástupci Úřadu se také 
účastnili jednání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace, který 
se zabývá technickými a finančními otázkami spojenými se spuštěním systému 
jednotné patentové ochrany.  
 
Účast na odborných seminářích zaměřených na řízení o přihláškách vynálezů, kvalitu 
patentů, patentové rešerše a rešeršní zprávy, patentové informace, klíčová 
rozhodnutí stížnostních senátů EPO a prosazování práv z duševního vlastnictví, byla 
přínosem ke zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Úřadu a přispěla ke zkvalitnění 
služeb poskytovaných uživatelům.  
 
V rámci spolupráce s EPO se zástupci Úřadu zúčastnili mezinárodní konference „IP 
Executive Week“, jež byla pořádána ve spolupráci s EUIPO. Jednání se letos 
zúčastnilo více než 80 zástupců top managementu národních úřadů průmyslového 
vlastnictví z celého světa. Konference se zabývala mnoha tématy spojenými 
s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména dopadem padělání na mezinárodní 
obchod a společným úsilím potlačit tento fenomén a růstem významu průmyslového 
vlastnictví pro malé a střední podniky.  
 
V červnu se v Lucemburku konala mezinárodní konference „Od výsledků výzkumu na 
trh“. Jejím cílem byla výměna názorů k otázkám pomoci univerzitám a výzkumným 
pracovištím s komercializací výsledků jejich výzkumů - to spočívá zejména ve 
správném výběru druhu ochrany průmyslového vlastnictví a podpory financování této 
ochrany. 
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V roce 2017 se uskutečnily dvě mezinárodní konference o patentových informacích - 
jednou z nich je PATLIB 2017, která se koná pravidelně, druhou pak EPOPIC, které 
se zúčastnili odborníci na patentové informace ze 45 zemí světa.  Další významnou 
akcí bylo vyhlášení vítěze 12. ročníku ceny vynálezce roku. Soutěž je jednou z 
nejprestižnějších v oblasti evropských inovací. Zástupci Úřadu se zúčastnili i 
každoročního setkání členských států Evropské patentové organizace, a setkání 
Akademie EPO. 
 
Shora uvedené cesty, zejména účast na řídících orgánech Evropské patentové 
organizace, úzce souvisí s činností Úřadu zejména v oblasti patentů a v oblasti 
poskytování služeb veřejnosti s ohledem na podporu malých a středních podniků a 
univerzit.  
 
 
Jednání v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)  
 
Hlavním cílem služebních cest bylo zajištění závazků vyplývajících z členství 
v mezinárodních smlouvách na ochranu průmyslového vlastnictví. 
 
Zástupci Úřadu se zúčastnili 57. řádného zasedání shromáždění členských států. Na 
tomto zasedání byl Visegrádskému patentovému institutu, jako mezivládní 
organizaci, udělen status pozorovatele. Byl také schválen program a rozpočet na 
dvouletí 2018/2019. 
 
Dále se zástupci Úřadu účastnili zasedání Programového a rozpočtového výboru, 
Stálého výboru pro ochranné známky, zeměpisná označení a průmyslové vzory, 
Stálého výboru pro patentové právo, pracovní skupiny pro PCT, Výboru pro 
technickou spolupráci v rámci PCT, pracovní skupiny unie PCT, Výboru pro rozvoj a 
duševní vlastnictví, Výboru pro standardy, Pracovní skupiny pro právní rozvoj 
Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek, Mezivládního 
výboru pro duševní vlastnictví, genetické zdroje, tradiční znalosti a folklór, Výboru 
expertů pro mezinárodní patentové třídění, Výboru expertů pro mezinárodní třídění 
zboží a služeb pro účely zápisu ochranných známek, Výboru expertů pro 
mezinárodní třídění průmyslových vzorů a zasedání Poradního výboru pro 
prosazování práv. 
 
Programový a rozpočtový výbor projednával např. výsledky hospodaření za r. 2016, 
návrh programu a rozpočtu na dvouletí 2018/2019, návrh změny finančních pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek a či otevření nových externích úřadů WIPO. 
 
Poradní výbor pro prosazování práv projednával mimo jiného i postavení úřadů 
duševního vlastnictví, policie, soudů, ministerstev a dalších institucí a příkladech 
koordinace jejich spolupráce při vymáhání duševního vlastnictví na národní a 
regionální úrovni. Úřad se aktivně podílí na utváření a prosazování koordinované 
pozice EU v rámci prosazování práv. Dalšími tématy byly mechanismy řešení sporů a 
efektivní způsob soudního řízení či praktické příklady mezinárodního vynucování 
práv duševního vlastnictví ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému. 
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Uskutečnilo se jednání pracovní skupiny pro přípravu Společného prováděcího řádu 
k Lisabonské dohodě a Ženevskému aktu Lisabonské dohody, kterého se zúčastnila 
i delegace Úřadu.  
 
WIPO uspořádala několik významných mezinárodních konferencí a seminářů ve 
spolupráci s národními úřady. Zástupci Úřadu se zúčastnili konference o využití 
průmyslového vlastnictví pro ekonomický růst. Účastnili se také několika seminářů - 
Práva duševního vlastnictví: ochrana a vymáhání, který se uskutečnil v Rize a Sub-
regionálního semináře o mediaci pořádaného v Bělehradě. 
 
Za finanční podpory WIPO se zástupci Úřadu zúčastnili jubilejního 20. ročníku 
mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií Archimedes v Moskvě. 
 
 
Další jednání a odborné akce v zahraničí 
 
Úřad se zúčastnil setkání Visegrádské skupiny na úrovni předsedů úřadů 
průmyslového vlastnictví v maďarské Tatě a v chorvatském Záhřebu.  
 
V rámci Visegradské skupiny proběhla rovněž řada expertních jednání 
k Visegradskému patentovému institutu, který je mezivládní organizací pro spolupráci 
v oblasti patentů.  
 
Visegrádská skupina ve spolupráci s WIPO uspořádala v Ženevě seminář o politice 
průmyslového vlastnictví na vysokých školách a ve výzkumných institucích zemí 
Visegrádské skupiny. Součástí semináře bylo expertní setkání k vytvoření návrhu 
politiky ochrany duševního vlastnictví na vysokých školách a ve výzkumných 
institucích. 
 
Z iniciativy Visegradské skupiny byla zahájena úspěšná spolupráce s Úřadem 
duševního vlastnictví Čínské lidové republiky (SIPO). V květnu 2017 se uskutečnil 
společný seminář o duševním vlastnictví. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s 
úlohou podpory a propagace inovací se zaměřením na Čínu a region Visegrádské 
skupiny. Návazně byla nastavena budoucí spolupráce mezi SIPO a Visegrádskou 
skupinou.  
 
V roce 2017 se uskutečnilo již 139. výroční zasedání Mezinárodní asociace pro 
ochranné známky (INTA). V rámci zasedání proběhlo více než 300 vzdělávacích 
akcí, včetně 35 všeobecných vzdělávacích seminářů, bylo nabídnuto více než 230 
témat k diskusi, proběhla skupinová setkání uživatelů se zástupci různých národních 
a regionálních známkových úřadů, a další akce. Úřad se zasedání účastní 
pravidelně. 
 
Zástupci úřadu se v Pekingu zúčastnili 8. ročníku konference o patentových 
informacích (CPAC, Patent Information Annual Conference of China). Konference si 
klade za cíl vybudovat platformu pro mezinárodní spolupráci a komunikaci v oblasti 
patentové ochrany a příslušných informačních zdrojů.  
 
Polský patentový úřad uspořádal v Krakově dvoudenní mezinárodní sympozium 
Průmyslové vlastnictví v inovativní ekonomice na téma Startupy a co dál?, kde měl 
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Úřad též svého zástupce. Záměrem symposia byla diskuse a výměna názorů o úloze 
start-upů v rozvoji ekonomiky, a jejich podpora pomocí nástrojů ochrany duševního 
vlastnictví.  
 
Prvním rokem se na samostatném stánku prezentoval Úřad na 65. ročníku 
mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací iENA v německém Norimberku. Na 
veletrhu bylo vystavovateli z 31 zemí prezentováno celkem 850 vynálezů. 
 
V Kišiněvě se uskutečnil 15. ročník Mezinárodní specializované výstavy kreativity a 
inovací INFOINVENT, které se Úřad účastnil poprvé. Na svém stánku prezentoval 
publikace, informační služby a zkušenosti s jejich poskytováním. Výstava byla 
doprovázena mezinárodní konferencí „Duševní vlastnictví, inovace a kvalita života“, 
kterou organizovalo WIPO ve spolupráci se Státním úřadem průmyslového vlastnictví 
Moldávie (AGEPI) a EPO. 
 
Na pozvání Hongkongské rady pro rozvoj obchodu, se zástupce úřadu účastnil 
Výročního zasedání Asijského fóra pro duševní vlastnictví (BIP Asia), 
spolupořádaného vládou Zvláštní správní oblasti Hongkong, Hongkongskou radou 
pro rozvoj obchodu, Hongkongským centrem designu a Hongkongským 
konferenčním a výstavním centrem. Tématem bylo „Duševní vlastnictví a inovace 
jako základ pro pozitivní změny, růst a konektivitu“. Účastnilo se okolo 
2 500 delegátů, vystoupilo více než 80 přednášejících.  
 
Zástupci Úřadu se dále zúčastnili Mezinárodní výstavy vynálezů vytvořených ženami 
- KIWIE 2017 (Korea International Women´s Invention Exposition) v Soulu. Výstava 
byla organizována Asociací korejských vynálezkyň (Korea Women Inventors 
Association, KWIA) za podpory Korejského patentového úřadu, ministerstev vědy a 
technologií, zemědělství, znalostní ekonomiky a genderové rovnosti. Výstavě byla 
poskytnuta záštita Mezinárodní federací vynálezeckých asociací (IFIA) a podporu 
vyjádřilo i WIPO.  
 
Konal se také 10. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací INTARG, jehož 
se Úřad zúčastnil poprvé. Veletrh se konal pod patronací mj. polského 
místopředsedy vlády a ministra pro vědu a vysoké školství, polského ministra 
hospodářství a předsedkyně polského patentového úřadu. Veletrh byl zaštítěn také 
organizací IFIA. 
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