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HLAVNÍ ČINNOSTI A ÚKOLY ÚŘADU 
 
Hlavním úkolem Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) v roce 2021 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, 
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 Informační systém 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 9001:2015 
a systém managementu bezpečnosti informací podle požadavků normy ISO/IEC 
27001:2013. Při celkovém externím auditu provedeném zahraniční certifikační autoritou 
v dubnu 2021 byla konstatována shoda s oběma 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 měření, optika.  
 
V roce 2021 bylo ukončeno řízení u 817 patentových přihlášek, patent byl udělen ve 444 
případech, z toho 404 domácím přihlašovatelům. Množství nevyřízených patentových 
přihlášek se podařilo snížit o 10 %. Na území České republiky jsou platné i evropské 
patenty, které prošly tzv. validací. Počet žádostí o validaci evropských patentů dosáhl 6 
338. Celkový počet patentů platných na území České republiky ke konci roku 2021 činil 
51 187. 
 
 V roce 2021 bylo podáno 47 žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro 
léčiva a přípravky na ochranu rostlin. Ke konci roku 2021 bylo účinných 64 osvědčení.  
 
Pro technická řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého užití volili 
přihlašovatelé ochranu užitným vzorem. Lze tak chránit nová technická řešení, která 
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přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Řízení o 
přihlášce užitného vzoru je založeno na tzv. registračním principu. K zápisu dochází v 
řádu měsíců od podání přihlášky. Nejvíce přihlášek užitných vzorů bylo z oborů doprava, 
stavby, měření a optika. V roce 2021 bylo ukončeno řízení u 1 122 přihlášek užitných 
vzorů. Úřad zapsal do rejstříku 951 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných užitných 
vzorů platných na území České republiky ke konci roku 2021 činil 7 052.  
 
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 2021 bylo ukončeno řízení u 321 přihlášek 
průmyslového vzoru. Úřad provedl 261 zápisů průmyslových vzorů, které obsahovaly 1 
020 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 2021 Úřad 
EU pro duševní vlastnictví zapsal téměř   97 000 průmyslových vzorů Společenství. Na 
konci roku 2021 bylo na území České republiky v účinnosti 2 373 národních průmyslových 
vzorů a více než 880 000 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 2021 Úřad ukončil řízení u 7 262 přihlášek ochranných známek a do známkového 
rejstříku zapsal 6 049 národních ochranných známek. Vedle toho byla přiznána ochrana 
1 533 ochranným známkám podaným u Mezinárodního úřadu Světové organizace 
duševního vlastnictví (WIPO) podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu 
ochranných známek a Protokolu k této dohodě. Na našem území platí i práva z 
ochranných známek EU. Na konci roku 2021 platilo na území České republiky celkem 
více než 1 860 000 ochranných známek, z nichž bylo 127 272 národních ochranných 
známek, 311 218 mezinárodních ochranných známek a 1 421 939 ochranných známek 
EU. 
 
Vývoj počtu ukončených řízení u přihlášek vynálezů, ochranných známek, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů v období 2015 – 2021 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.  
 
Úřad rozhoduje rovněž v rámci tzv. sporných řízení. V oblasti technických řešení šlo o 
řízení zrušovací, výmazová a určovací. K nim bylo v roce 2021 vydáno 29 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 682 rozhodnutí u sporných případů 
ochranných známek. Námitek u přihlášek národních ochranných známek bylo vyřízeno 
453, připomínek 54, námitek u mezinárodních ochranných známek 40 . Dále Úřad vydal 
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54 prvoinstančních rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení a 81 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 281 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. Účinky jednotné 
patentové ochrany se budou postupně rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé státy ratifikační 
proces Dohody UPC ukončovat.  
 
V roce 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 2021 se uskutečnila 2 zasedání 
správní rady VPI, která přijala řadu rozhodnutí nezbytných pro jeho činnost . V roce 
2021 Úřad obdržel 33 žádostí o provedení mezinárodní rešerše. 
 
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. 
 
Vláda v roce 2021 schválila Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-
2030. Na jejím základě se v následujících letech očekává rozvoj spolupráce s institucemi 
státní a veřejné sféry při podpoře ochrany průmyslového vlastnictví. Na základě 
Koncepce přepokládáme efektivnější ochranu průmyslového vlastnictví v průmyslu, 
malých a středních podnicích, výzkumu, vývoji a inovacích.  
 
Zvláštní pozornost Úřad věnuje činnostem přispívajícím ke zvýšení mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky, podnikatelů a všech uživatelů systému ochrany 
průmyslového vlastnictví.  
 
Úřad se věnuje práci se studenty a mladou generací obecně. V rámci služeb pro inovační 
podnikání v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví nabídl Úřad českým podnikatelům 
a výzkumným institucím řadu kurzů zaměřených na informace o výhodách a možnostech 
ochrany průmyslového vlastnictví, 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. Při realizaci výše uvedených 
aktivit může Úřad vycházet nejen z vlastních zkušeností, ale i ze zkušeností sdílených v 
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rámci mezinárodní spolupráce s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, Světovou 
organizací duševního vlastnictví a Evropským patentovým úřadem. Na shora uvedených 
a dalších vzdělávacích akcích v roce 2021 bylo zaměstnanci Úřadu předneseno téměř 
80 přednášek. 
 
Úřad pokračoval v zajišťování dvouletého specializačního kurzu průmyslových práv. 
Studium, které zahrnuje výuku patentového práva, patentových informací a rešerší, práv 
na označení, přihlašování v zahraničí a dalších souvisejících témat, 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 2021 závěrečnými zkouškami a obhajobou odborné 
práce ukončilo 20 posluchačů. Ve školním roce 2021/2022 studium zahájilo 27 nových 
posluchačů a 23 posluchačů pokračuje ve studiu 2. ročníku.  
 
Úřad ve spolupráci s Komorou patentových zástupců organizoval odborné zkoušky k 
ověření úrovně teoretických a praktických znalostí právních předpisů, příslušných 
mezinárodních smluv a jiných odborných schopností nezbytných pro výkon povolání 
patentového zástupce.  
 
Dalším ze stěžejních úkolů Úřadu je zabezpečovat 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 elektronická služba Helpdesk reagující na dotazy uživatelů. V roce 2021 
navštívilo studovnu pro veřejnost Úřadu 331 návštěvníků. Pro veřejnost bylo zhotoveno 
1 646 kopií patentů a dalších dokumentů ze všech dostupných nosičů informací. Na 
základě písemných objednávek bylo uživatelům rozesláno 8 589 kopií dokumentů. Pro 
potřeby státních orgánů - soudů, policie, exekutorské, finanční, celní a ostatní úřady, 
insolvenční správce a správce konkurzní podstaty - bylo zpracováno 2 607 rešerší.  V 
březnu 2021 byla spuštěna nová podoba webových stránek. Stránky byly převedeny na 
novou doménu upv.gov.cz. Vycházejí z konceptu Design systém gov.cz doporučovaného 
Ministerstvem vnitra pro webové prezentace orgánů veřejné moci.  Při tvorbě stránek byly 
použity moderní webové technologie, stránky jsou optimalizovány pro všechny typy 
mobilních zařízení a splňují pravidla přístupnosti. Velký důraz byl kladen na snadnou 
orientaci, byla optimalizována i obsahová struktura. V souladu s novelou zákona o 
elektronických komunikacích byl upraven způsob nastavení souhlasů uživatele se 
zpracováním cookies. 
 
Úřad obdržel během roku 2021 více než 58 tisíc elektronických podání. Do datové 
schránky bylo Úřadem přijato celkem 19 385 zpráv. Úřad vypravil 44 763 datových zpráv 
do datových schránek adresátů. 
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STRUČNÉ ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ 
HOSPODAŘENÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

ZA ROK 2021 

 
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 2021 na 
maximálně 14 měsíců, činila k 31. prosinci 2021 pouze 11,72 měsíce.  
 
Úřad se podílel na realizaci společného projektu s EU – komunitárního programu s 
Úřadem EU pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“), pod názvem „Kooperační 
program s EUIPO pro rok 2021“, který byl úspěšně dokončen a na jeho realizaci bylo 
vynaloženo celkem 5 663,38 tis. Kč, z toho z prostředků EU byla částka 5 663,38 tis. Kč.  
 
Úřad v roce 2021 pokračoval v realizaci programu „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny Úřadu od roku 2018“ evidovaný v EDS/SMVS pod č. 044 02. 
Výdaje v roce 2020 činily celkem 13 210,52 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 290,97 tis. Kč jako mimorozpočtové prostředky. Z této částky použil 
prostřednictvím rozpočtu celkem 69,67 tis. Kč a to na výdaje školení a vzdělávání. 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 2021 Úřad použil v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. rovněž nároky 
z nespotřebovaných výdajů (NNV) předchozích let v celkové výši 8 156,30 tis. Kč na 
provozní výdaje (5 120,18 tis. Kč) a investiční výdaje (3 036,12 tis. Kč).  
 
Úřad neměl v roce 2021 žádné prostředky na rezervním fondu. Úřad v roce 2021 převedl 
na účet Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) členský příspěvek 
za ČR ve výši 3 337,89 tis. Kč.  Úřad neuvolňoval z rozpočtu finanční prostředky na 
odstraňování následků přírodních katastrof nebo na řešení jiných krizových situací. 

 
Příjmy   
  
schválený rozpočet ............................................................................... 242 400,00 tis. Kč 
rozpočet příjmů po změnách ................................................................ 242 400,00 tis. Kč 
skutečnost ............................................................................................ 303 642,32 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................. 125,26 % 
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Příjmy tvořily zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti (187 992,20 
tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 
(85 914,96 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 (13 461,99 tis. Kč), kompenzace části nákladů  od EUIPO za poskytování 
informací o fungování systému ochranných známek EU podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 (7 952,06 tis. Kč), platby od EU za společné 
projekty a ostatní transfery (6 343,53 tis. Kč), příjmy ze školného (447,70 tis. Kč), 
příjmy za rešerše ochranných známek a za poskytování dat o národních ochranných 
známkách (511,85 tis. Kč) a příjmy od VPI za vykonané činnosti podle mezinárodní 
smlouvy (458,92 tis. Kč.) Současně Úřad obdržel (287,84 tis. Kč) mimorozpočtových 
prostředků od EPO na realizaci bilaterální dohody o spolupráci.  
 

Výdaje  
  
schválený rozpočet ............................................................................... 209 137,71 tis. Kč 
rozpočet výdajů po změnách ................................................................ 209 137,71 tis. Kč 
skutečnost včetně použití mimorozpočtových prostředků a NNV ......... 202 541,75 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 96,85 % 
 
Úspory bylo dosaženo především v provozních výdajích za poskytované služby 
(10 191,96 tis. Kč) a u investic (1 025,72 tis. Kč) díky vysoutěžení nižších než 
předpokládaných cen. V roce 2022 budou tyto prostředky součástí NNV a použity 
k pokrytí nezbytných výdajů, zejm. na opravy a údržbu.  
 
Úřad v roce 2021 čerpal výdaje v následující skladbě: 
 
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,   
  pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP ........................ 148 236,53 tis. Kč 
- výdaje na zajištění provozu a odborných činností ................................ 37 687,14 tis. Kč 
- kapitálové výdaje (program EDS/SMVS) .............................................. 13 210,52 tis. Kč 
- použití mimorozpočtových prostředků ......................................................... 69,67 tis. Kč 
- příspěvek pro WIPO ............................................................................... 3 337,89 tis. Kč 
  
 
Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 189 331,23 tis. Kč. Platy zaměstnanců  
a ostatní platby za provedenou práci činily 109 260,20 tis. Kč, pojistné placené 
zaměstnavatelem činilo 36 808,39 tis. Kč a příděl do FKSP dosáhl 2 167,94 tis. Kč.  
 
Z provozních výdajů byly nejvyšší částky vynaloženy na zpracování dat a služby 
související s ICT (zejm. na provoz, obnovu, údržbu HW, SW, IS) a na ostatní služby zejm. 
stravování, úklid, ostrahu, tisk, překlady, přístup do rešeršních databází ve výši 20 331,58 
tis. Kč, na opravy a udržování ve výši 7 040 tis. Kč a dále na nákup drobného 
dlouhodobého majetku a materiálu ve výši 5 906 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky byly 
čerpány ve výši 69,67 tis. Kč na úhradu školení a vzdělávání.  
 
Investiční výdaje byly čerpány ve výši 13 210,52 tis. Kč. Na obnovu výpočetní 
techniky, upgrade síťové infrastruktury a rozšíření informačních systémů bylo vynaloženo 
12 183,68 tis. Kč. Na centrální regulaci chladicích jednotek, automatický protipožární 
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systém v datové rozvodně, záložní motorgenerátor v kotelně a upgrade telefonní 
ústředny bylo vynaloženo 1 026,84 tis. Kč. 

 
   
Plnění ukazatelů kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2021 

 
 
 

 
Název ukazatele 

Rozpočet po 
změnách 
(tis. Kč) 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

 
Vyhodnocení 

 Souhrnné ukazatele    

Příjmy celkem 242 400,00 303 642,32 125,26 

Výdaje celkem 
209 137,71 202 541,75* 96,85 

 Specifické ukazatele - příjmy    

Daňové příjmy 80 000,00 85 914,96 107,39 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 

162 400,00 217 727,36 134,07 

v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem 6 400,00 6 343,53** 99,12 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
           a přijaté transfery celkem 

156 000,00 211 383,83 135,50 

 Specifické ukazatele - výdaje 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

209 137,71 202 541,75* 96,85 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví 
ČR v Radě EU 

325,92 286,71 87,97 

v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů 
Úřadu průmyslového vlastnictví 

208 811,79 202 255,04 96,86 

 Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci  

112 413,37 109 260,20 97,20 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 893,63 36 808,39 97,14 

Převod do FKSP 
2 230,98 2 167,94 97,17 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
15 912,93 15 669,82 98,47 

Platy zaměstnanců na služeb. místech 96 636,26 92 726,99 96,96 

Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 

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

 
6 400,00 

0,00 
6 400,00 

 

 
5 663,38 

0,00 
5 663,38 

 

88,49 
0,00 

88,49 

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 11 000,00 13 210,52*** 120,10 

Počet zaměstnanců (průměr přepočtený) 213 194,54 91,33 
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Pozn.:  
*) Částka zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 69,67 tis. Kč a nároků 
z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 8 156,30 tis. Kč. 
**) Jedná se doplatek za rok 2020 ve výši 1 543,53 tis. Kč, zálohu na rok 2021 ve výši 
4 800,00 tis. Kč (konečné vyúčtování proběhne v 1. čtvrtletí 2022). 
***) Částka zahrnuje použité NNV ve výši 3 036,12 tis. Kč.    

 
 
Závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2021 schváleným 
PS Parlamentu ČR dne 18. prosince 2020 byly dodrženy. Rovněž tak byly dodrženy 
závazné limity mzdových prostředků a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády 
ČR č. 1054 ze dne 19. října 2020. Současně byly splněny další ukazatele Úřadu, jak 
v oblasti příjmů, tak i výdajů. 
 
 
Rozpočtová opatření 
 
V roce 2021 byla provedena interní rozpočtová opatření, která přeskupila rozpočet výdajů 
při zachování jeho celkové výše a současně zapojila vygenerované nároky 
z nespotřebovaných výdajů a přijaté mimorozpočtové prostředky. Ke změnám 
v provozních potřebách došlo zejména u podseskupení položek 513 – nákup materiálu (- 
592,40 tis. Kč), 515 – nákup vody, paliv a energie (-1 218,00 tis. Kč), 516 – nákup služeb 
(+3 938,87 tis. Kč), 517 – ostatní nákupy (+3 208,31 tis. Kč), 519 - výdaje související 
s neinvestičními nákupy (-210,50 tis. Kč) a 542 – náhrady placené obyvatelstvu (-334,50 
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 (+259,93 tis. Kč) a 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
(+2 976,31 tis. Kč) pro zajištění aktuálních potřeb Úřadu. 

 
 
   Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání prostředků  
 

rok/ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

příjmy celkem 
(v mil. Kč) 

284,2 277,0 281,4 290,4 295,3 303,6 

výdaje celkem 
(v mil. Kč) 

168,9 196,9 194,2 195,4 207,6 202,5 

saldo příjmy -
výdaje  

(v mil. Kč) 
+115,3 +80,1 +87,2 +95 +87,7 +101,1 

mzdové výdaje a 
OOV 

(v mil. Kč) 
87,5 96,1 103,6 104,9 111,6 109,3 

počet 
zaměstnanců 

(prům. přepočt.) 
 

208 205 203 201 199,2 194,5 
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výdaje na 1 
zaměstnance 

(v tis. Kč) 
812 960 957 972 1042 1041 

mzdové výdaje na 
1 zaměstnance 

 (v tis. Kč) 
421 469 510 522 560 562 

příjmy na 1 
zaměstnance  

  (v tis. Kč) 
1 366 1 351 1 386 1 445 1482 1561 

 

 

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. Celkové výdaje Úřadu ve srovnání s rokem 2020 
přitom mírně klesly a při nárůstu příjmů saldo dosáhlo výše 101,1 mil. Kč. Pozitivním 
faktem je, že vysoká tvorba příjmů na 1 zaměstnance Úřadu se oproti předchozím letům 
zvýšila. 
  
O efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků rovněž svědčí, že se dlouhodobě 
udržuje vysoký poměr vytvořených příjmů k vynaloženým mzdovým prostředkům 
2,78 : 1. 
  
 
 

P Ř Í J M Y 

 
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY 
rozpočet příjmů 2020 ........................................................................ 241 605,50 tis. Kč 
rozpočet příjmů 2021 ........................................................................ 242 400,00 tis. Kč 
  
SKUTEČNÉ PŘÍJMY 
skutečné příjmy v roce 2020 ............................................................. 295 256,23 tis. Kč  
skutečné příjmy v roce 2021 ............................................................. 303 642,32 tis. Kč  
 
 
Příjmy dosažené v roce 2021 byly v porovnání s předchozím obdobím vyšší, a to o cca 
8 386,09 tis. Kč. K nárůstu došlo zejména u poplatků za udržování evropských patentů 
v platnosti (+18 655,50 tis. Kč), u správních poplatků (+1 743,43 tis. Kč), u kompenzace 
části nákladů od EUIPO za poskytování informací fungování o systému ochranných 
známek EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 (+214,84 
tis. Kč) a u příjmu od VPI za vykonané činnosti podle mezinárodní smlouvy (+151,79 
tis. Kč).  
 
Větší pokles zaznamenaly např. poplatky za udržování národních patentů v platnosti 
(-9 635,25 tis. Kč)  příjmy 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 (-1 740,01 tis. Kč),  
u plateb od EU za společné projekty a ostatní transfery (-735,53 tis. Kč),  a příjmy za 
rešerše ochranných známek a za poskytování dat o národních ochranných známkách 
(-121,36 tis. Kč). 
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Podseskupení položek 136 - správní poplatky – řízení před Úřadem je zpoplatněno podle 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Celková 
částka vybraných správních poplatků činila 85 914,96 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 22 947,01 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 13 461,99 tis. Kč. Mezi další významnější příjmy se řadí 
kompenzace části nákladů od EUIPO za poskytování informací fungování systému 
ochranných známek EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1001 (7 952,06 tis. Kč). Menší částky pak tvořily příjmy za rešerše na přihlášky 
ochranných známek Společenství prováděné pro EUIPO (96,43 tis. Kč) a za poskytování 
dat o národních ochranných známkách (344,65 tis. Kč). Dalšími příjmy v tomto 
podseskupení položek byly zejména příjmy od VPI za vykonané činnosti podle 
mezinárodní smlouvy (458,92 tis. Kč.), příjmy za školné a kurzy (444,70 tis. Kč), za 
rešerše ochranných známek (70,77 tis. Kč), za patentové rešerše (53,82 tis. Kč), za 
poskytování podkladů z patentových spisů (47,41 tis. Kč) a za prodej odborných publikací 
Úřadu (13,23 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 (upv.gov.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 časopisu „Průmyslové 
vlastnictví“. Touto cestou jsou rovněž nabízeny informační a rešeršní služby, publikace 
vydávané Úřadem, výukové a vzdělávací moduly a další informace odborného 
charakteru.  
 
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. V roce 2021 Úřad ve spolupráci s EPO 
pokračoval v aktivitách v rámci projektu PATLIB 2.0, který má vést k dalšímu rozšíření 
sítě PATLIB center a nabídky jejich služeb. 
 
Úřad provozuje a dlouhodobě podporuje četné aktivity, které přispívají ke zvyšování 
povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad prohlubuje spolupráci 
s mnoha různými institucemi. Zvláštní pozornost přitom tradičně zaměřuje zejména na 
práci se žáky a studenty škol všech stupňů.  
 
Úřad v roce 2021 pro posluchače z vysokých škol uspořádal celkem 14 přednášek, 
většinu online formou.  
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Na webových stránkách Úřadu v „Rubrice pro mladé“ jsou k volnému užití nabízeny kvízy, 
vzdělávací letáky pro žáky základních a středních škol a komiksy s tematikou patenty, 
ochranné známky a autorské právo. U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví 
26. 4. 2021 Úřad připravil zvláštní internetovou stránku, na které mohli návštěvníci i další 
dny zhlédnout představení Úžasného divadla fyziky o uplatnění fyzikálních jevů ve 
známých vynálezech, výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy poskytnutou Akademií věd 
nebo navštívit webináře: Úvod do problematiky duševního vlastnictví a Databáze 
průmyslověprávních informací. Na stránce nechyběla ani videa věnovaná jednotlivým 
druhům průmyslových práv, materiály a hry ke stažení s tématem duševního vlastnictví 
a průmyslových práv. 
 
Úřad se rovněž zúčastnil Vědafestu (dříve Festivalu vědy), který se zaměřuje na studenty 
a žáky středních a základních škol a usiluje o podporu jejich zájmu o vědu, techniku 
a studium technických oborů. Tuto akci každoročně pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. 
Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze. Tentokráte se konala online i prezenční formou a Úřad byl zastoupen v obou 
formách. 
 
Téměř 500 posluchačů z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje a studentů 
navštívilo některý ze seminářů, které Úřad uspořádal ve svém sídle nebo online. Témat 
byla celá řada, od úvodu do problematiky průmyslových práv a objasnění jednotlivých 
institutů průmyslověprávní ochrany, po databáze a praktická cvičení práce s nimi. 
Zaměstnanci Úřadu přednášeli na seminářích organizovaných vysokými školami, 
knihovnami, Celní správou, různými asociacemi a profesními organizacemi i 
vzdělávacími agenturami. Celkem bylo zaměstnanci Úřadu za rok 2021 realizováno 
téměř 100 přednášek. 
 
Jednou z efektivních forem, kterými Úřad představuje systém ochrany průmyslových práv 
a svoji práci, je účast na výstavách a veletrzích. Především proto, že nabízí veřejnosti 
příležitost k neformálnímu setkání se zástupci Úřadu a k prodiskutování otázek, které 
návštěvníky zajímají. Úřad v roce 2021 představil své aktivity zaměřené na zvyšování 
povědomí o průmyslověprávní ochraně mezi veřejností na on-line pořádaném veletrhu 
Střechy Praha a na prezenčně konaném veletrhu nábytku, designu a interiérů For Interior 
2021. Zúčastnil se také Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve společné 
expozici pod hlavičkou Inovační strategie ČR 2019–2030. Ve stánku nazvaném Česká 
národní expozice „Czech Republic: The Country For The Future“ představilo své aktivity 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest, Česká exportní banka a další státní 
instituce.  
 
Ve vstupních prostorách Úřadu jsou pro 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 fungují informační střediska, která poskytují 
základní informace o možnostech ochrany jednotlivých předmětů průmyslového 
vlastnictví, průběhu řízení a provádějí základní známkové rešerše. Služby informačního 
střediska jsou dostupné i online a po telefonu. 
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Podseskupení položek 213 - příjmy z pronájmu majetku - vykazuje celkovou částku          
14 tis. Kč. Jde o pronájem prostor pro Český svaz vynálezců a příjem z provozu 
nápojového automatu. 
 
Podseskupení položek 214 - příjmy z úroků a realizace finančního majetku – vykázalo 
-308,04 tis. Kč v kurzových rozdílech při transferech finančních prostředků z důvodu 
kolísavého kurzu koruny.  
 
Podseskupení položek 231 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku - představují částku 
45,92 tis. Kč za prodej vyřazeného majetku. 
 
Podseskupení položek 232 - ostatní nedaňové příjmy - vykazuje částku 284,54 tis. Kč, 
která zahrnuje kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení (82,5 tis. Kč) a dále 
přeplatky, náhrady, pojistné plnění a dobropisy-příjmy z let minulých (202,04 tis. Kč).  
 
Podseskupení položek 235 - příjmy za využívání dalších majetkových práv - obsahuje 
částku 187 992,20 tis. Kč, kterou tvoří poplatky za udržování národních patentů 
v platnosti (20 489,20 tis. Kč) a poplatky za udržování evropských patentů v platnosti 
(167 503,00 tis. Kč). 
 
Podseskupení položek 413 - převody z vlastních fondů - obsahuje platové prostředky a 
příslušenství nevyplacené za měsíc prosinec 2020 v lednu 2021 ve výši 117,20 tis. Kč, 
převedené z depozitního účtu. 
 

Podseskupení položek 415 - neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí tvoří:  
1. prostředky poskytnuté EU: 
    - doplatek na základě vyúčtování komunitárního programu s EUIPO za rok 2020 ve   

výši 1 543,53 tis. Kč a zálohy na rok 2021 ve výši 4 800,00 tis. Kč, 
2. mimorozpočtové prostředky:  
   - příspěvek od EPO ve výši 290,97 tis. Kč poskytnutý na úhradu nákladů rámci 

schválené kooperační politiky s EPO. 
 
 
 

V Ý D A J E  
 

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 
rozpočet výdajů 2020 ........................................................................... 212 972,74 tis. Kč 
rozpočet výdajů 2021 ........................................................................... 209 137,71 tis. Kč 
 
SKUTEČNÉ VÝDAJE 
skutečné výdaje 2020 vč. mimorozp. prostředků a NNV ...................... 207 587,54 tis. Kč 
skutečné výdaje 2021 vč. mimorozp. prostředků a NNV ...................... 202 541,75 tis. Kč 
 
Výdaje se ve srovnání s rokem 2020 klesly jak v rozpočtu, tak ve skutečnosti. Konečné 
skutečné výdaje pak zahrnují i použité mimorozpočtové prostředky ve výši 69,67 tis. Kč 
a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 156,30 tis. Kč. Úspory proti rozpočtu bylo 
dosaženo především v provozních výdajích za poskytované služby (10 191,96 tis. Kč) a 
u investic (1 025,72 tis. Kč) díky vysoutěžení nižších než předpokládaných cen. V roce 
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2022 se tyto prostředky stanou součástí NNV a budou použity k pokrytí nezbytných 
výdajů, zejm. na opravy a údržbu. 
 
 
 

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 
 
V roce 2021 Úřad použil část mimorozpočtových prostředků, které obdržel od EPO, v 
celkové výši 69,67 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s další fází spolupráce, která se 
řídila schválenou kooperační politikou.  

 
Rok 2021 byl prvním rokem tříleté spolupráce s EPO na základě bilaterální dohody o 
spolupráci 2021 - 2023. Aktivity probíhaly dle 4 základních pilířů, v rámci kterých se Úřad 
rozhodl spolupracovat.   
 
Spolupráce probíhala v těchto pilířích:   

1. Knowledge and quality 
2. Convergence of practices 
3. Work-sharing  
4. IT cooperation 

 
V rámci uvedených pilířů se Úřad podílel na vybraných projektech a aktivitách.  
 
Součástí 1. pilíře - Knowledge and quality - bylo v roce 2021 vzdělávání zaměstnanců 
Úřadu na odborných seminářích pořádaných Evropskou patentovou akademií, účast na 
konferencích, příprava a adaptace výukových materiálů. Vzhledem k pandemii Covid-19 
však muselo být vzdělávání prezenční formou značně omezeno či odloženo a většina 
programů byla převedena do online formy.  
 
Celkem 20 zaměstnanců Úřadu se zúčastnilo 6 distančních e-learningových kurzů a 25 
zaměstnanců se účastnilo celkem 10 akcí v podobě webinářů a odborných konferencí 
EPO (např. PATLIB konference online, EPOPIC online, Boards of Appeal and key 
decisions online konference a CPC Annual Meeting). 
 
V roce 2021 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. 
 

 
 
REZERVNÍ FOND 
 
V roce 2021 Úřad neměl na rezervním fondu žádné prostředky a také do něj nepřevedl 
žádné prostředky z rozpočtu.  
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STAV NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV) 
  
V roce 2021 vykazoval stav nároků z nespotřebovaných výdajů tyto hodnoty: 
 
                                                                                     v tis. Kč 

stav k 1. 1. 2021 stav k 31. 12. 2021 rozdíl 

8 738,57 582,27 -8 156,30 

 
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2021 zahrnovaly nevyčerpané výdaje na 
provoz a odborné činnosti. V průběhu roku Úřad čerpal nároky ve výši 8 156,30 tis. Kč a 
to na provozní potřeby (5 120,18 tis. Kč) a na investiční výdaje (3 036,12 tis. Kč). 
 
 
K 1. lednu 2022 Úřad vygeneroval celkem 9 569,57 tis. Kč NNV, které lze použít a dle 
platné metodiky se člení na: 
 
I. profilující výdaje na platy a OOV a investiční výdaje       49,56 tis. Kč, 
            
II. neprofilující výdaje, tj. běžné výdaje kapitoly    9 520,01 tis. Kč. 
 
Vygenerovaný objem NNV k 1. lednu 2022 představuje pouze NNV, které Úřad v průběhu 
roku 2022 může zapojit do výdajů. Nedošlo k vytvoření NNV, které v souladu 
s rozpočtovými pravidly nelze použít.  
 
 
 

INVESTIČNÍ VÝDAJE 
 (systémově určené výdaje) 
 
  
V roce 2021 bylo z celkových výdajů Úřadu použito 6,52 % k úhradě investic. 
 
skutečné investiční výdaje v roce 2020 .................................................. 14 895,22 tis. Kč 
skutečné investiční výdaje v roce 2021 .................................................. 13 210,52 tis. Kč 
 
 
Ve srovnání se skutečností roku 2020 investiční výdaje klesly celkem o 1 684,70 tis. Kč, 
v oblasti programového vybavení a IT se zvýšily na 12 183,68 tis. Kč, v oblasti 
modernizace budov a zařízení se naopak snížily na 1 026,84 tis. Kč. 
 

 

 
Čerpání investičních výdajů podle seskupení položek 
 
611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku .........................  4 770,30 tis. Kč 
          6111 programové vybavení ............................................................ 4 770,30 tis. Kč 
           
612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku .............................. 8 440,22 tis. Kč 
          6121 budovy, haly a stavby ............................................................ 5 790,76 tis. Kč 
          6122 stroje, přístroje a zařízení ......................................................... 359,23 tis. Kč 
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          6125 výpočetní technika ................................................................. 2 290,23 tis. Kč  
 
Veškeré investiční výdaje v r. 2021 byly použity v rámci programového financování 
EDS/SMVS k realizaci níže uvedených akcí zahrnutých v programu č. 044 02 – „Rozvoj 
a obnova materiálně-technické základny Úřadu od roku 2018“: 

 

Akce 01 – Pořízení, obnova a provozování ICT Úřadu průmyslového vlastnictví 

- upgrade SyPP ........................................................................... 2 385,15 tis. Kč 

- upgrade ISDV............................................................................ 2 385,15 tis. Kč 

- upgrade síťové infrastruktury .................................................... 5 123,16 tis. Kč 

- dodávka 3 ks serverů ................................................................ 1 253,80 tis. Kč 

- dodávka 5 ks grafických stanic .................................................... 257,91 tis. Kč 

- dodávka 1 ks skeneru .................................................................. 319,98 tis. Kč 

- dodávka 2 ks velkokapacitního kopírovacího stroje ..................... 317,23 tis. Kč 

- nákup systému KVM přepínačů pro správu server. infrastruktury 141,30 tis. Kč 
 
 
Akce 02 – Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví 

- upgrade telefonní ústředny ............................................................ 60,04 tis. Kč 

- dodávka a instalace zálož. motorgenerátoru pro kotelnu Úřadu .. 445,12 tis. Kč 

- dodávka a montáž automat. protipožár. systému v dat. rozvodně134,48 tis. Kč 

- dodávka a instalace centrální regulace chladících jednotek ........ 387,20 tis. Kč 

 

 
Časové rozložení čerpání investičních prostředků v roce 2021 (v tis. Kč): 
 
Skutečná výše výdajů v jednotlivých měsících roku 2021 je uvedena v následující 
tabulce:                                                                                                        
  
                    v tis. Kč 
    

 
Čerpání investičních prostředků v prosinci 2021 bylo ovlivněno zejména realizací 
veřejných zakázek na upgrade informačních systémů Úřadu s termínem dokončení a 
předání ke konci roku 2021. 
 
  

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 0 0 0 24 0 129 60 129 2187 1254 9428 

celkové 
výdaje 

0 0 0 0 24 24 153 213 342 2529 3783 13211 

% 
čerpání 

0 0,2 2,4 97,4 
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NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 
  

skutečné neinvestiční výdaje v roce 2020 ............................................ 192 692,32 tis. Kč 
skutečné neinvestiční výdaje v roce 2021 ............................................ 189 331,23 tis. Kč 
 
v tom:   platy, OOV, pojistné, FKSP ...................................................... 148 236,53 tis. Kč 
               provoz a odborné činnosti .......................................................... 37 687,14 tis. Kč 

  mimorozpočtové prostředky .............................................................. 69,67 tis. Kč             
             příspěvek pro WIPO .................................................................... 3 337,89 tis. Kč 
 
Nižší čerpání neinvestičních výdajů proti roku 2020 se realizovalo v oblasti platů a 
příslušenství, u provozních výdajů bylo čerpání ve srovnání s rokem 2020 vyšší. 
 
 
Časové rozložení čerpání neinvestičních prostředků v roce 2021 (v tis. Kč): 
 
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 
platy včetně příslušenství, jejichž čerpání je termínované a dané právními předpisy. 
  
   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 hlavně úhradou členského příspěvku 
pro WIPO v prosinci 2021 (3,3 tis. Kč), pořízením materiálu (0,8 tis. Kč), nákupem 
ostatních služeb (1,9 tis. Kč) a údržbou a opravami (2,8 tis. Kč). 
 
 
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb -
148 236,53 tis. Kč 
 

Prostředky na platy  
Rozpočet (konečný) .............................................................................. 108 460,71 tis. Kč 
skutečné výdaje .................................................................................... 108 396,81 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 99,94 % 
 

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 
1907 2054 2301 2475 2058 3415 4055 2444 3441 2467 2625 11853 

výdaje 
celkové 

1907 3961 6262 8737 10795 14210 18265 20709 24150 26617 29242 41095 

% 
čerpání 

15,2 19,3 24,2 41,3 
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Z prostředků na platy bylo vyplaceno: 
- na společné projekty EU a ČR ................................................................ 4 170,36 tis. Kč 
 
Ostatní platby za provedenou práci 
Rozpočet (konečný) ..................................................................................... 864,18 tis. Kč 
skutečné výdaje ........................................................................................... 863,39 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 99,91 % 
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
závazný limit ........................................................................................... 37 204,97 tis. Kč 
odvod ...................................................................................................... 36 808,39 tis. Kč 
Z prostředků na pojistné připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR ............................................................... 1 409,61 tis. Kč  
 
Převod FKSP 
závazný limit ............................................................................................. 2 169,22 tis. Kč 
převod....................................................................................................... 2 167,94 tis. Kč 
Z prostředků na převod FKSP připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR ..................................................................... 83,41 tis. Kč 

 
Počet zaměstnanců 
závazný limit ........................................................................................................... 213,00 
průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) ........................................................... 194,54 
plnění .................................................................................................................... 91,33 % 
 

   

Plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů 

Ukazatel Kategorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet 

zaměstnanců 
dle 

systemizace 

Rozpočet 
(osob) 224 229 229 223 212 213 

Počet zaměst. 
prům.evidenční 

Skutečnost 
(osob) 

218 214 213 210 207 202 

Počet zaměst. 
prům. přepočt. 

Skutečnost 
(osob) 

208 205 203 201 199 195 

Platy 
zaměstnanců 

Rozpočet 
(tis. Kč) 

86 664 95 134 102 232 104 067 110 765 108 461 

OOV 
Rozpočet 
(tis. Kč) 

864 974 1 411 864 864 864 

Základní platy 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
81 273 87 987 94 682 98 019 110 754 108 397 

Pohyblivá 
složka 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

5 390 7 146 7 545 5 118 6 504 4 674 

OOV 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
860 969 1 409 861 854 863 

Nemoc 
v kalendářních 

dnech 

Skutečnost 
(dny) 

2 190 2 514 2 496 2 032 1 802 855 

Průměrný 
měsíční plat 

Rozpočet (Kč) 32 241 34 619 37 202 38 889 43 540 42 434 
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Systemizovaný počet zaměstnanců byl vůči jejich průměrnému evidenčnímu počtu plněn na 
91,33 %. Úřad se dlouhodoběji potýká s nedostatkem vhodných uchazečů na obsazení 
volných služebních a pracovních míst. V roce 2021 bylo vypsáno celkem 27 výběrových 
řízení, z nichž 15 bylo ukončeno zařazením/jmenováním na služební/pracovní místo. Dvě 
výběrová řízení jsou stále v průběhu. Úřad obtížně získává zaměstnance s vysokou mírou 
odbornosti, zejména právníky, specialisty ve výpočetní technice a techniky, kteří jsou 
současně dobře jazykově vybaveni. Ve struktuře zaměstnanců v roce 2021 bylo 68 % 
s vysokoškolským vzděláním. Snaze o rychlé doplňování stavu zaměstnanců nepomáhá 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 zavedená 
nemožnost pružně obsazovat volnou část systemizovaného místa.  V roce 2021 byla práce 
na kratší úvazek umožněna 36 zaměstnancům, z toho 35 ženám, převážně z důvodu péče 
o dítě.  
 
Výdaje na platy s příslušenstvím tvořily v roce 2021 cca 73 % z celkových výdajů Úřadu, 
oproti předchozím dvěma rokům je stejný stav. Objem pohyblivé složky platů se pohybuje 
kolem 4,3 % celkového objemu vyplacených platů. 
  
 
Specifikace výdajů na zajištění provozu a odborných činností, vč. použití 
mimorozpočtových prostředků a NNV – bez EU a přísp. WIPO (37 756,81 tis. Kč) 
 
504 – Odměny za užití duševního vlastnictví ......................................... 940,73 tis. Kč 
          5041 autorské honoráře ....................................................................... 74,70 tis. Kč 
          5042 odměny za užití počít. programů  .............................................. 866,03 tis. Kč 
 
513 - Nákup materiálu............................................................................ 5 906,05 tis. Kč 
          5132 ochranné pomůcky ..................................................................... 76,82 tis. Kč 
          5133 léky a zdrav. materiál ................................................................ 271,75 tis. Kč 
          5134 oděv a obuv .................................................................................. 2,51 tis. Kč 
          5136 odborné knihy a časopisy ......................................................... 479,24 tis. Kč 
          5137 notebooky, tiskárny, projektor, měř. přístroj, 
                   čtecí zařízení a mobilní telefony ............................................ 2 308,20 tis. Kč 
          5139 kancelářské potřeby, materiál pro údržbu budov, 

           spotřební materiál pro tiskárny, tiskopisy .............................. 2 767,53 tis. Kč 
 
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje ........................................................ 30,36 tis. Kč 
          5142 realizované kurzové ztráty .......................................................... 30,36 tis. Kč   
  
515 – Nákup vody, paliv a energie ....................................................... 2 830,96 tis. Kč  
          5151 vodné a stočné ......................................................................... 272,62 tis. Kč 
          5153 plyn pro vytápění ...................................................................... 736,39 tis. Kč 

Průměrný 
měsíční plat 

Skutečnost (Kč) 
 

34 721 38 672 41 878 43 162 46 333 46 433 

Podíl platů 
a přísl. na 
celkových 
výdajích 

Skutečnost 
(%) 

70,12 66,37 72,39 73 72,95 73,19 
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          5154 elektrická energie ................................................................... 1 778,05 tis. Kč 
          5156 PHM ............................................................................................ 40,95 tis. Kč 
          5159 nákup ostatních paliv a energie .................................................... 2,95 tis. Kč 
 
516 - Nákup služeb .............................................................................. 20 331,58 tis. Kč 
          5161 poštovné ................................................................................... 524,65 tis. Kč 
          5162 služby elektronických komunikací ............................................. 385,66 tis. Kč 
          5163 bankovní poplatky, pojištění vozidel a budov ............................ 105,07 tis. Kč 
          5164 pronájem výstav. ploch na veletrzích, salonků pro VIP ............. 131,72 tis. Kč 
          5166 poradenské služby, dozorové audity ......................................... 317,89 tis. Kč 
          5167 odborná školení a jazyková výuka ......................................... 1 222,32 tis. Kč 
          5168 služby zpracování dat a výdaje na provoz 

         a údržbu HW, SW a IS Úřadu ............................................... 8 697,00 tis. Kč 
          5169 ostraha, úklid, odvoz odpadu, tisk patentové literatury,  

              výroční zprávy a časopisu, příspěvek na stravování, 
              překlady anotací, rešerše v databázích, revize ..................... 8 947,27 tis. Kč 

 
517 - Ostatní nákupy.............................................................................. 7 040,05 tis. Kč 
          5171 opravy a udržování ................................................................ 6 608,33 tis. Kč 
          5172 programové vybavení ............................................................... 194,78 tis. Kč 
          5173 cestovné ................................................................................... 121,03 tis. Kč 
          5175 pohoštění a cateringové služby ................................................ 105,89 tis. Kč 
          5179 ostatní nákupy ............................................................................ 10,02 tis. Kč 
 
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy ................................. 289,12 tis. Kč 
          5192 soudní poplatky ......................................................................... 264,35 tis. Kč 
          5194 dary zahraničním delegacím ....................................................... 24,77 tis. Kč 
 
536 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ...................... 20,13 tis. Kč 
          5362 daně z vyplacených honorářů, poplatky ...................................... 20,13 tis. Kč 
 
542 - Náhrady placené obyvatelstvu ....................................................... 365,33 tis. Kč 
          5424 náhrady platů v době nemoci .................................................... 356,33 tis. Kč 
 
590 – Ostatní neinvestiční výdaje ............................................................... 2,50 tis. Kč 
          5909 ostatní neinvestiční výdaje  ........................................................... 2,50 tis. Kč 
 
 
Celkový přehled výdajů na provoz a odborné činnosti za období 2016 – 2021   
 
  v tis. Kč 

 
VÝDAJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

504 Odměny za užití duš. vlast. 127 210 454 597 876 941 

513 Nákup materiálu 5 613 6 308 4 547 4 981 8 697 5 906 

514 Úroky a ostatní. fin. výdaje 127 190 124 133 81 30 

515 Nákup vody, paliv, energie 3 228 3 029 3 276 3 448 3 049 2 831 
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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 40 mil. Kč.  
 
 
Specifikace výdajů na realizaci společných programů EU a ČR 
 

Kooperační program s EUIPO na rok 2021 
 

V roce 2021 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 součinnost 
s orgány státní správy, harmonizace praxe národních úřadů zaměřené zejména 
na vyhledávácí nástroje a databáze. Dále prezentace na výstavách a veletrzích 
a poskytování dat o národních ochranných známkách a průmyslových vzorech EUIPO. 
 
Celkové výdaje na realizaci kooperačního programu činily 5 663,38 tis. Kč, z toho celkem 
100 % výdajů připadá na EUIPO. 
 

Na platech zaměstnanců včetně příslušenství bylo vyplaceno 5 663,38 tis. Kč. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

516 Nákup služeb 22 781 24 729 22 484 20 738 20 037 20 332 

517 Ostatní nákupy 4 749 7 104 7 305 7 655 3 586 7 040 

519 Ostatní výdaje 94 708 322 171 244 289 

536 Platba daní a poplatků 33 24 36 32 31 20 

542 Náhrady obyvatelstvu 388 430 576 757 765 365 

590 Ostatní neinvest. výdaje 3 0 0 0 6 3 

 
CELKEM 37 142 42 732 39 124 38 512 33 373 37 757 
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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 2020 

2020 5 602,5 622,5 6 225 4 475 619 5 571 6 190 

2021    1 544**    

Kooperační program 
s EUIPO na rok 2021 

2021 6 400 0 6 400 4 800* 0 5 663 5 663 

 

Pozn.: 
*) V roce realizace programu dostává Úřad od EU zálohu. Doplatek prostředků zasílá 
EU po vyúčtování programu v následujícím kalendářním roce.  
**) Doplatek za rok 2020 (1 543,53 tis. Kč) byl přijat v průběhu roku 2021.  
 

 

ZÁLOHOVÉ PLATBY  
 

Na účtu 314 - poskytnuté provozní zálohy byl veden k 31. prosinci 2021 zůstatek 
259,19 tis. Kč, který zahrnuje zejména zálohy na odběr elektrické energie, vody a 
plynu.  
   
Ostatní fakturované zálohy za práce a dodávky byly v roce 2021 vyúčtovány v souladu 
s § 49 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

 

VÝDAJE NA REALIZACI AKCÍ EVIDOVANÝCH V PROGRAMU č. 044 02 
V RÁMCI EDS/SMVS 
 
V roce 2021 Úřad pokračoval v realizaci programu č. 044 02 „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny Úřadu od roku 2018“, jehož dokumentace byla schválena MF ČR 
koncem roku 2017 s následnou revizí v letech 2018, 2019, 2020 a 2021. 
 
Účast státního rozpočtu na financování programu byla původně stanovena na objem 38,190 
mil. Kč. Prodloužením programu do roku 2021 a přesunem finančních prostředků mezi roky 
a subtituly, se zvýšila účast státního rozpočtu na financování programu na 51,190 mil. Kč. 
  
Program se skládá ze dvou podprogramů č. 044021 - Pořízení, obnova a 
provozování ICT Úřadu průmyslového vlastnictví a č. 044022 - Pořízení a obnova 
majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví. Podprogramy obsahují jednotlivé 
akce, které mají stanoveny konkrétní cíle a parametry. V roce 2021 bylo na tyto akce 
vynaloženo celkem 13 210,52 tis. Kč, z toho na podprogram č. 044 021 celkem 
12 183,68 tis. Kč a na podprogram č. 044 022 celkem 1 026,84 tis. Kč. K 31. prosinci 
2021 byl program ukončen. 
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V roce 2021 Úřad použil prostředky u následujících akcí:   
 
„Pořízení, obnova a provozování ICT Úřadu průmyslového vlastnictví“ 
 
Cílem akce je průběžná modernizace technického a SW vybavení Úřadu vzhledem 
k nezbytnosti přizpůsobování používaných IS požadavkům řízení a změnám právních 
předpisů. V roce 2021 se jednalo zejména o upgrade stávajících IS pro řízení o 
přihláškách a vedení rejstříků průmyslových práv (dále jen „SyPP“) a IS duševního 
vlastnictví (dále jen „ISDV“).  
 
Úřad využívá pro výkon své zákonné činnosti dva významné 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. 
 
Oba informační systémy jsou průběžně přizpůsobovány a provozovány dle požadavků 
řízení, které vyplývají zejména z novelizace právních předpisů, předcházení 
kybernetickým hrozbám, potřeby automatizace procesů a závazků České republiky 
z mezinárodní spolupráce a smluv.  V roce 2021 byl propojen portál ISDV s Portálem 
občana, bylo připraveno řešení a dokumentace pro napojení na platební bránu, připraven 
přechod na WIPO standard ST.96, zpřístupněno rozhraní pro elektronické podávání 
pomocí aplikací třetích stran prostřednictvím webových služeb, vylepšeno monitorování 
zátěže portálu, optimalizováno přihlašování na portál prostřednictvím identity občana 
(NIA) a upraven způsob předvyplňování formulářů v aplikaci pro elektronické podávání 
při přihlášení přes NIA. V rámci aplikace SyPP bylo upraveno rozhraní pro generování 
skartačních balíčků, byly upraveny formuláře aplikace pro práci s datovými schránkami, 
doplněny funkce pro některé specifické situace v řízení o mezinárodních ochranných 
známkách a kolektivních ochranných známkách, vytvořen mechanismus pro kontrolu 
dostupnosti služby elektronické pečeti, propojen číselník subjektů s formulářem pro 
evidenci plných mocí, vytvořen číselník chemického názvosloví pro správnou prezentaci 
názvů chemických sloučenin na výstupech,  sjednocen mechanismus pro zasílání 
upozornění na lhůty na zaplacení poplatku za prodlužování/udržování platnosti 
průmyslových práv pro všechny druhy průmyslových práv a vylepšena administrace 
uživatelů pro snazší správu uživatelských rolí. 
 
Úřad obměňuje průběžně HW vybavení s cyklem 4–5 let, jak doporučují odborné firmy 
včetně příslušných upgradů SW. V rámci akce došlo k výměně zastaralého systému KVM 
switchů pro administraci serverové infrastruktury, výměně 7 ks zastaralých síťových prvků 
na konci životnosti, výměně 2 ks velkokapacitních kopírovacích strojů, výměně 1 ks 
dokumentačního skeneru na konci životnosti, pořízení 5 ks grafických stanic a výměně 3 
ks zastaralých serverů na konci životnosti. Specifikace je uvedena na str. 17. 
 
V roce 2021 bylo na tuto akci čerpáno celkem 12 183,68 tis. Kč.  
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„Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví“ 
 
V oblasti hmotných investic Úřad pořídil záložní motorgenerátor pro kotelnu Úřadu, 
instaloval centrální regulaci chladicích jednotek, automatický protipožární systém 
v datové rozvodně a pořídil upgrade telefonní ústředny. Specifikace je uvedena na str. 
17. 
 
V roce 2021 bylo na tuto akci vynaloženo celkem 1 026,84 tis. Kč.  
 
 

MAJETKOVÉ ZMĚNY 
 
V roce 2021 Úřad neuskutečnil žádný bezúplatný převod majetku ve smyslu vyhlášky      
č. 419/2001 Sb., v platném znění. 
 
 

KONTROLNÍ SYSTÉM ÚŘADU 
 
Vnitřní kontroly 
 
V roce 2021 bylo interním auditorem Úřadu provedeno a uzavřeno, v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 7 interních auditů, z toho 3 
zaměřené do ekonomické oblasti, 1 zaměřený na personální agendu Úřadu, 1 zaměřený 
na systém vzdělávání, 1 zaměřený na systém zadávání dat do databáze SyPP2 a pohyb 
spisů po Úřadě a 1 zaměřený na omezení dispozic s předměty průmyslového vlastnictví 
v případě prohlášení konkursu.  
 
Provedenými interními audity bylo prověřeno: 
 
1. Audit veřejných zakázek podlimitních a plnění smluv. Předmětem dílčího interního 
auditu bylo prověření systému zadávání a hodnocení podlimitních veřejných zakázek dle 
zákona č. 134/2016 Sb., prověření plnění smluvních závazků, a to v návaznosti na 
uskutečněná výběrová řízení u podlimitních veřejných zakázek. Audit byl dále zaměřen 
na zhodnocení dodržování vnitřních předpisů a na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti 
nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že 
činnost Úřadu byla v auditovaném období vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále bylo 
konstatováno, že nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo 
shledáno za dostačující a přiměřeně účinné. K posílení vnitřního kontrolního systému 
Úřadu přispívá také realizace schváleného interního protikorupčního programu Úřadu, 
jehož poslední aktualizace proběhla 6. května 2020. Auditované subjekty prokázaly 
dostatečně přiměřenou znalost právních i vnitřních předpisů v auditované oblasti.   
 
2. Audit uzavírání a plnění smluv na dobu neurčitou. Předmětem dílčího interního auditu 
bylo prověření systému uzavírání a plnění smluv na dobu neurčitou, prověření jejich 
náležitostí a způsobu dohledu nad jejich plněním. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení 
účinnosti a přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného 
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procesu. Auditem byla provedena namátková kontrola plnění uzavřených smluvních 
závazků.  
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že 
nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo shledáno za 
dostačující a přiměřeně účinné. Auditované subjekty prokázaly dostatečně přiměřenou 
znalost právních i vnitřních předpisů v auditované oblasti.   
 
3. Audit personální agendy Úřadu. Předmětem dílčího interního auditu bylo prověření 
souladu činností personální agendy Úřadu s právními a vnitřními předpisy, zejména 
v oblastech přijímání, nástupu/jmenování zaměstnanců, ukončení 
služebního/pracovního poměru s vazbou na systemizaci Úřadu pro daný rok, 
služební/pracovní hodnocení zaměstnanců a uzavírání a plnění dohod o provedení práce 
či o pracovních činnostech. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a 
přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu. Auditem 
byla provedena namátková kontrola osobních spisů zaměstnanců Úřadu.  
 
V průběhu interního auditu byly zjištěny dílčí nedostatky především ve vedení osobních 
spisů zaměstnanců, nejednotnosti vydávaných dokumentů a neaktuálnosti některých 
procesních map integrovaného systému řízení. Vzhledem k tomu, že větší část 
nedostatků zjištěných ve vedení osobních spisů zaměstnanců se netýkala auditovaného 
období a v současné době se již neopakují, lze konstatovat, že nastavení vnitřního 
kontrolního systému v auditované oblasti bylo shledáno za dostačující a přiměřeně 
účinné. V návaznosti na doporučení z auditu byla provedena analýza zjištěných 
nedostatků a přijata příslušná nápravná opatření. Auditované subjekty prokázaly 
dostatečně přiměřenou znalost právních i vnitřních předpisů v rámci souladu činností 
úřadu se správním řádem. Procesy probíhají efektivně a v souladu s vnitřním 
nastavením.  
 
4. Audit systému vzdělávání. Předmětem dílčího interního auditu bylo prověření 
nastavení a účinnost systému vzdělávání zaměstnanců Úřadu, prověření ročního plánu 
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Úřadu a jeho plnění. Interní audit byl dále zaměřen na 
zhodnocení dodržování právních a vnitřních předpisů a na zhodnocení účinnosti a 
přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu byly zjištěny dílčí nedostatky spočívající v neaktuálnosti 
procesních map integrovaného systému řízení. Vzhledem k tomu, že zjištěné nedostatky 
se netýkaly samotného procesu vzdělávání zaměstnanců Úřadu, bylo konstatováno, že 
nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo shledáno za zcela 
dostačující a přiměřeně účinné. Činnost Úřadu byla v auditovaném období vždy 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Pravidly vzdělávání státních 
zaměstnanců. Auditované subjekty prokázaly dostatečně přiměřenou znalost právních i 
vnitřních předpisů v rámci auditované oblasti.  
 
5. Audit databáze SyPP2 – pohyb spisů po Úřadě. Předmětem dílčího interního auditu 
bylo prověření procesu zadávání dat do databáze SyPP2, ověření souladu obsahu 
položek vybraného vzorku spisů s položkami v databázi SyPP2 a prověření totožnosti 
obsahu dopisů v databázi SyPP2 s obsahy dopisů odeslaných a přijatých, s důrazem na 
pohyb spisů po Úřadě. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti 
nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
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V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky v auditovaném procesu. Do 
procesu zadávání dat do databáze SyPP2 u jednotlivých spisových značek vstupuje větší 
počet zaměstnanců, kteří zaznamenávají jednotlivé položky navazující na sebe a 
vzhledem ke složitosti celého procesu lze jednoznačně konstatovat, že nastavení 
vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo shledáno za dostačující a 
přiměřeně účinné. Proces zadávání dat do databáze SyPP2 je nastaven zcela efektivně.  
Činnost Úřadu byla v auditovaném období vždy v souladu s právními i vnitřními předpisy. 
Auditované subjekty prokázaly dostatečně přiměřenou znalost právních i vnitřních 
předpisů v rámci auditovaného procesu.  
 
6. Audit omezení dispozic s předměty průmyslového vlastnictví v případě prohlášení 
konkursu. Předmětem dílčího interního auditu bylo prověření vhodnosti nastaveného 
systému pro vyřizování žádostí insolvenčního správce, vhodnosti nastavení pravidel, 
které souvisí se zápisem údajů o prohlášení (zrušení) konkursu do databáze SyPP2, 
včetně včasnosti příslušných úkonů a prověření postupu při správním řízení o 
přihlášce/průmyslovém právu po prohlášení konkursu na majetek úpadce.  Audit byl dále 
zaměřen na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního 
systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky auditovaného procesu. Bylo 
konstatováno, že nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo 
shledáno za zcela dostačující a přiměřeně účinné. Auditované subjekty prokázaly 
dostatečně přiměřenou znalost právních i vnitřních předpisů v auditované oblasti. Proces 
vyznačování omezení dispozic s předměty průmyslového vlastnictví v případě prohlášení 
konkursu je nastaven řádně a probíhá v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., 
insolvenčním zákonem a Metodickými pokyny pro řízení před Úřadem.  
 
7. Audit systému pořizování, evidence a spotřeby skladových zásob. Předmětem dílčího 
interního auditu bylo prověření způsobu pořizování, evidence a spotřeby skladových 
zásob Úřadu. Audit byl zaměřen především na zhodnocení dodržování právních předpisů 
a opatření přijatých v mezích těchto předpisů. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení 
účinnosti a přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného 
procesu.  
 
V průběhu interního auditu byly zjištěny pouze drobné nedostatky auditovaného procesu. 
Žádný ze zjištěných nedostatků nemá z hlediska systému pořizování, evidence a 
spotřeby skladových zásob závažnější dopad na činnost Úřadu. Bylo konstatováno, že 
nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti bylo shledáno za zcela 
dostačující a přiměřeně účinné. Auditované subjekty prokázaly dostatečně přiměřenou 
znalost právních i vnitřních předpisů v auditované oblasti.  
 
Na základě plnění usnesení vlády ČR č. 509/2016, ke Zprávě o výsledcích finančních 
kontrol ve veřejné správě za rok 2015, usnesení vlády č. 511/2017, ke zprávě  
o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016, usnesení vlády  
č. 398/2018 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 a 
usnesení vlády č. 524/2019 o Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě 
za rok 2018 se interní audity Úřadu také v roce 2021 zaměřily zejména  
na odhalování porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech, odhalování podezření, že by při hospodaření s finančními 
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prostředky a majetkem mohlo dojít ke spáchání trestných činů, na zjišťování nedostatků 
v dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodržování 
právních předpisů v oblasti účetnictví a na evidenci a vymáhání pohledávek. V žádném 
z provedených interních auditů nebylo zjištěno pochybení ve smyslu citovaných 
usnesení. 
 
Vnější kontroly 
 
V průběhu roku 2021 byla v Úřadě provedena 1 vnější kontrola.  
 
Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) provedl kontrolu v oblasti utajovaných 
informací.  
 
Předmětem kontroly byla kontrola obecných povinností, personální, fyzické a 
administrativní bezpečnosti. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. 1. 2018 do  
15. 6. 2021.  
 
Z provedené kontroly vyplynulo, že ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Fyzickou kontrolou objektu Úřadu a zabezpečených oblastí bylo zjištěno, že opatření 
fyzické bezpečnosti odpovídají ustanovením zákona a vyhlášce č. 528/2005 Sb. pro 
upravenou kategorii Tajné. Úřad je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací 
z hlediska fyzické bezpečnosti.  
 
 

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY 
 
V roce 2021 bylo uskutečněno pouze 7 zahraničních pracovních/služebních cest (dále 
jen „pracovní cesta“), z toho ve 2 případech musel být vyslán více než jeden 
zaměstnanec. 
 
Cestovní náhrady byly hrazeny z prostředků zahraničního partnera plně v případě 2 
pracovních cest (3 zaměstnanci). U 3 pracovních cest (3 zaměstnanci) hradil výdaje 
zahraniční partner částečně. 
 
Z prostředků státního rozpočtu bylo na zahraničním cestovném zaplaceno celkem 86,45 
tis. Kč. 
 
Zahraniční pracovní cesty byly spojeny s členstvím ČR v EU, WIPO, VPI a v Evropské 
patentové organizaci. 

 
Vlivem pandemie Covid-19 se v roce 2021 převážná většina mezinárodních jednání 
konala pouze online. 
 
Cesty/jednání související s členstvím v EU 
 
Pokud jde o EUIPO, Úřad se v roce 2021 účastnil dvou jednání řídících orgánů této 
evropské agentury, tj. Správní rady a Rozpočtového výboru. Tyto orgány se pravidelně 
zabývají zejména zprávou o plnění Strategického plánu 2025 a návrhem plánu činností 
a rozpočtu na nadcházející období, včetně přípravy projektů spolupráce EUIPO 
s členskými státy EU v oblasti ochrany duševního vlastnictví.   
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Proběhly rovněž pravidelné liaison jednání k problematice ochranných známek.  
 
V rámci spolupráce s EUIPO se Úřad aktivně podílí na řadě mnohostranných a 
konvergenčních programů zaměřených na harmonizaci činností národních úřadů 
průmyslového vlastnictví, systému ochranných známek EU a průmyslových vzorů 
Společenství. Tyto projekty jsou zaměřeny na sbližování postupů a nástrojů v oblasti 
ochranných známek a průmyslových vzorů, kvalitu služeb, poskytování informací 
uživatelům a zvyšování povědomí o významu právní ochrany ochranných známek 
a vzorů.  
 
Úřad pokračoval ve spolupráci s EUIPO v rámci naplňování Strategického plánu EUIPO. 
Zapojil se do evropského projektu spolupráce na podporu malých a středních podniků, 
jehož cílem je zpřístupnit ochranu duševního vlastnictví menším podnikům a pomoci jim 
zvýšit konkurenceschopnost jejím lepším využíváním. Vzhledem k pandemii Covid-19 
bylo navrženo vytvoření evropského fondu pro malé a střední podniky (MSP) s cílem 
jejich finanční podpory během tohoto období. Jde o společný projekt EK a EUIPO. 
V rámci této iniciativy se zaměstnanci Úřadu zúčastnili jednání s EK týkajícího se projektu 
na finanční podporu pro MSP v oblasti patentů.   
 
V roce 2021 pokračovali zástupci Úřadu v aktivní účasti na pravidelných pracovních 
setkáních národních úřadů členských států EU týkajících se odborných otázek v oblasti 
ochranných známek, průmyslových vzorů, IT bezpečnosti, poskytování informací 
uživatelům systému, zvyšování povědomí veřejnosti o významu ochrany a vymáhání 
práv z duševního vlastnictví.  
 
Úřad aktivně vyhledává možnosti, jak začlenit využívání nástrojů alternativního 
(mimosoudního) řešení sporů v oblasti průmyslového vlastnictví.  Díky spolupráci s WIPO 
a EUIPO má Úřad možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou 
platformu pro specializované mediátory. V srpnu se s EUIPO k tématu mediace 
uskutečnilo jedno virtuální jednání.  
 
Další akce pořádané EUIPO, které se zúčastnil zástupce Úřadu, byl regionální seminář 
v Sofii.  
 
Co se týká jednání v rámci EU, zástupci Úřadu se zúčastnili jednoho jednání expertní 
skupiny EK pro udržitelnost a kvalitu zemědělství a rozvoj venkova a jednoho jednání 
skupiny EK pro strategii IP týkajícího se udělování licencí na produkty, které souvisí 
s Covidem-19. Dále se Úřad účastnil čtyř společných jednání Výboru EK se zaměřením 
na politiku kvality zemědělských produktů, Výboru pro společnou organizaci 
zemědělských trhů – vína a Výboru pro lihoviny.  
 
V rámci Rady EU se Úřad zúčastnil sedmi zasedání Pracovní skupiny pro duševní 
vlastnictví, která byla v roce 2021 zaměřena hlavně na naplňování Akčního plánu pro 
duševní vlastnictví z listopadu 2020 v oblasti revize unijní legislativy k (průmyslovým) 
vzorům Společenství, k ochraně zeměpisných označení pro nezemědělské produkty 
v EU a opatřeních podporující prosazování práv z duševního vlastnictví. Velká pozornost 
byla věnována podpoře masivnějšího využívání duševního vlastnictví především malými 
a středními podniky v EU. Dále byly projednávány závěry Rady EU k politice duševního 
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vlastnictví, které byly přijaty v květnu 2021. Na zasedáních pracovní skupiny probíhaly 
rovněž koordinace výborů a pracovních skupin WIPO. 
 
V rámci příprav na spuštění činnosti Jednotného patentového soudu a celého systému 
jednotné patentové ochrany se Úřad zúčastnil jednání Přípravného výboru pro Jednotný 
patentový soud. V současné době se čeká na zahájení minimálně osmiměsíčního období 
prozatímního provádění dohody o Jednotném patentovém soudu, během něhož je třeba 
dokončit nezbytné přípravy.  
 
Všechny shora uvedené cesty a virtuální jednání přispívají k prohlubování evropské 
integrace v oblasti průmyslového vlastnictví. Zapojení Úřadu do sítě spolupráce 
národních úřadů průmyslového vlastnictví přispívá jednak k harmonizaci a sbližování 
praxe, ale i ke zkvalitnění práce Úřadu a služeb pro uživatele systému. 
 
Cesty/jednání související s členstvím ČR v Evropské patentové organizaci 
 
Zaměstnanci Úřadu se během roku 2021 účastnili zasedání řídících a poradních orgánů 
Evropské patentové organizace – Správní rady, Představenstva správní rady, 
Rozpočtového a finančního výboru, Výboru pro technickou a provozní podporu a Výboru 
pro patentové právo.  
 
Předseda Úřadu byl v říjnu 2021 podruhé zvolen předsedou Správní rady Evropské 
patentové organizace (AC) na období tří let. Předseda Úřadu v průběhu roku řídil 
zasedání správní rady a jejího představenstva. Jednací řád nově umožňuje jednání 
prostřednictvím videokonference, což bylo zavedeno v reakci na pandemii Covid-19. Na 
konci roku byl přijat nový Etický kodex pro členy stížnostních senátů EPO s účinností od 
1. července 2022. V reakci na pandemii EPO zveřejnil internetovou platformu „Fighting 
coronavirus“, která pomáhá identifikovat příslušné dokumenty z oblastí techniky.  
 
Během roku Rozpočtový a finanční výbor Evropské patentové organizace projednal a 
schválil řadu provozních opatření. Byl vysloven pozitivní názor k návrhu reformy 
příspěvků na vzdělávání a péči o dítě, aby na příspěvky nově dosáhli všichni rodiče bez 
ohledu na státní příslušnost. Byl rovněž projednán a jednomyslně podpořen návrh 
rozpočtu na rok 2022.  
 
Výbor pro patentové právo se zabýval zejména otázkou sbližování praxí mezi národními 
úřady a Evropské patentové organizace v rámci konvergenčního programu spolupráce a 
projednal doporučení společné praxe týkající se posuzování jednotnosti vynálezu a 
uvedení původce/vynálezce. Dále projednal a podpořil změny prováděcího předpisu k 
EPC týkající se uvedení vynálezce/původce a dokazování prostřednictvím 
videokonference. Věnoval se také problematice biotechnologických vynálezů, konkrétně 
aplikaci výjimky z patentovatelnosti rostlin a zvířat výlučně získaných v zásadě 
biologickými postupy po rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/19. Projednal a vzal 
na vědomí aktuální informaci o právních aspektech umělé inteligence a patentů.  
 
Zaměstnanci Úřadu se rovněž zúčastnili pěti jednání pracovních skupin, na kterých 
členské státy Evropské patentové organizace diskutovaly doporučení pro společnou praxi 
týkající se uplatnění práva přednosti a navrácení práv v rámci sbližování praxí národních 
patentových úřadů členských států a praxe EPO. 
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V rámci spolupráce v oblasti IT měl v roce 2021 Úřad své zástupce ve třech pracovních 
skupinách: Data Quality, Co-operation Search a Cooperative Patent Classification. 
 
Účast na odborných seminářích zaměřených na řízení o patentových přihláškách, 
patentové třídění CPC, patentové rešerše a rešeršní zprávy, patentové informace, 
klíčová rozhodnutí stížnostních senátů EPO a vývoj judikatury, vedla ke zvyšování 
odborné úrovně zaměstnanců Úřadu a současně tím přispívá i ke zkvalitňování služeb 
poskytovaných uživatelům.  
 
V roce 2021 se uskutečnila konference PATLIB. Projekt EPO PATLIB 2.0, zaměřený na 
přenos technologií a komercializaci IP prostřednictvím sítě středisek patentových 
informací v Evropě, je vyvíjen v rámci Strategického plánu úřadu 2023. Probíhá na pozadí 
iniciativy Evropské komise Horizon Europe, investičního programu na posílení 
evropského prostředí výzkumu a inovací. Cílem je, aby se síť PATLIB stala zárukou 
vysoce kvalitních odborných znalostí v průmyslově právní oblasti. A také, že ještě více 
podpoří podporu ochrany průmyslových práv a přenos technologií tím, že nabídne široké 
a vysoce kvalitní služby univerzitám, výzkumným centrům, vynálezcům i malým a 
středním podnikům. Aby podnikatelé, vynálezci a mnoho dalších svá práva chránili a 
zjistili, jak je využít jako zdroj ekonomického úspěchu.  
 
V souvislosti s blížícím se spuštěním systému jednotného patentu se uskutečnila dvě 
jednání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace, kterých se účastnil 
zástupce Úřadu a na kterých byla zejména poskytnuta informace o stavu vstupu Dohody 
o Jednotném patentovém soudu v platnost a projednán budoucí pracovní program 
Užšího výboru.   
 
Shora uvedená jednání úzce souvisí s činností Úřadu v oblasti patentů a v oblasti 
poskytování služeb veřejnosti a podpory malých a středních podniků a univerzit. Velkou 
měrou také přispívají k prohlubování znalostí a odbornosti zaměstnanců Úřadu. 
 
Jednání v rámci WIPO  
 
Hlavním cílem účasti na jednáních v této oblasti bylo zajištění závazků vyplývajících 
z členství v mezinárodních smlouvách na ochranu průmyslového vlastnictví. 
 
Zástupci Úřadu se zúčastnili 62. řádného zasedání shromáždění členských států, na 
němž byl především schválen program a rozpočet na roky 2022 až 2023.  
 
Zaměstnanci Úřadu se účastnili i zasedání Programového a rozpočtového výboru, 
Stálého výboru pro ochranné známky, zeměpisná označení a průmyslové vzory, Stálého 
výboru pro patentové právo, Výboru pro rozvoj a duševní vlastnictví, Mezivládního výboru 
pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a folklór, online dialogu 
Poradního výboru pro prosazování práv, Pracovní skupiny pro právní rozvoj Madridského 
systému pro mezinárodní zápis ochranných známek, zasedání pracovní skupiny 
k právnímu rozvoji Haagského systému pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů, 
pracovní skupiny unie PCT, Výboru expertů pro mezinárodní patentové třídění a Výboru 
expertů pro mezinárodní třídění zboží a služeb pro účely zápisu ochranných známek. 
 
Programový a rozpočtový výbor projednal finanční uzávěrku a finanční výkazy za rok 
2020, střednědobý strategický plán 2022–2026, návrh programu práce a rozpočtu na roky 
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2022/2023 a jeho zjednodušení, revidovanou jazykovou politiku ve WIPO, zprávu WIPO 
Nezávislého poradního výboru pro dozor (IAOC), zprávu externího auditora, roční zprávu 
ředitele odboru interního dozoru (IOD) a zprávu o pokroku v provádění doporučení 
společné inspekční jednotky (JIU).  
 
Stálý výbor pro známkové právo, právo průmyslových vzorů a zeměpisných označení 
v roce 2021 projednal v oblasti průmyslových vzorů analýzu odpovědí na dotazník 
ohledně grafického uživatelského rozhraní (GUI), ikon a typů/fontů písma, zvážil 
revidovaný návrh obsahující doporučení na ochranu formou průmyslových vzorů pro 
GUI, vzal na vědomí kompilaci odpovědí na dotazník o dočasné ochraně poskytované 
průmyslovým vzorům na určitých mezinárodních výstavách podle článku 11 Pařížské 
úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví a schválil návrh na vytvoření prototypu 
databáze shromažďující odpovědi na tento dotazník Sekretariátem WIPO a na jeho 
představení na příštím zasedání výboru. V oblasti ochranných známek zvážil návrhy 
týkající se ochrany názvů zemí a zeměpisných názvů národního významu, a to rovněž 
v systému doménových jmen (DNS), schválil návrh na opětovné otevření dotazníku o 
ochraně národních značek v členských státech, na představení hlavních zjištění a trendů 
vyplývající ze zaslaných odpovědí, na konání neformálního zasedání k problematice 
ochrany národních značek a vyzval k předkládání návrhů dalších témat na informační 
zasedání na příštím zasedání výboru. V oblasti zeměpisných označení schválil návrh na 
uspořádání dvou informačních zasedání o zeměpisných označeních s tématy „Průzkum 
zeměpisných označení, včetně kombinací slov s grafickými prvky a zeměpisných 
označení sestávajících pouze z grafických prvků v systémech sui generis a systémech 
ochranných známek, váha dávaná popisným prvkům, spory a rozsah ochrany“ a 
„Způsoby, jak zabránit registraci doménových jmen sestávajících nebo obsahujících 
zeměpisná označení“ a vyzval k předložení návrhů dalších témat pro informační 
zasedání o zeměpisných označeních na následující zasedání výboru.  
  
Stálý výbor pro patentové právo v roce 2021 projednával, mimo jiného, např. informaci k 
implementaci předchozího užití, kvalitu patentů se zaměřením na otázky spojené 
s využitím umělé inteligence národními patentovými úřady, iniciativami veřejně 
dostupných databází obsahujících právní stav patentových informací o léčivech a 
vakcínách, důvěrností komunikace mezi klienty a patentovými zástupci či ustanoveními 
patentových zákonů přispívajících efektivnímu transferu technologií. 
 
Zástupci Úřadu se také zúčastnili čtvrté konverzace k umělé inteligenci a duševnímu 
vlastnictví. Konference navázala na předchozí tři jednání k tématu umělé inteligence, nyní 
pod názvem Duševní vlastnictví a hraniční technologie. Zahrnovala celkem čtyři 
tematické panely, rozložené do dvou dnů. Byla diskutována tato témata: data - mimo 
umělou inteligenci v plně propojeném světě, podstata regulace dat, data a obchodní 
model a data v aktuálním systému duševního vlastnictví.   
 
V září proběhlo Světové sympozium o zeměpisných označeních, které se ve WIPO koná 
každé 2 roky. Byla diskutována následující témata: mezinárodní rozvoj, socioekonomický 
dopad zeměpisných označení, komercializační strategie pro zeměpisná označení, 
zeměpisná označení a obchod, zeměpisná označení a udržitelnost a výzvy pro 
zeměpisná označení a systému doménových jmen. 
 
V kontextu rozvíjející se spolupráce s WIPO v oblasti mediace se zástupci Úřadu 
zúčastnili jednání, které bylo iniciováno na žádost WIPO, aby byly nalezeny možné 
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způsoby naplňování Memoranda o spolupráci mezi WIPO a ÚPV v oblasti řešení 
průmyslověprávních sporů alternativními metodami.  
 
Dále proběhla dvě jednání skupiny B+ a jednání Stálého výboru pro harmonizaci 
rešeršních aktivit, které pořádal Nordický patentový institut.  
 
Úřad se v květnu zúčastnil pravidelného setkání Visegrádské skupiny na úrovni předsedů 
úřadů průmyslového vlastnictví. V rámci spolupráce členů Visegrádského patentového 
institutu (VPI), který je mezivládní organizací pro spolupráci mezi státy Visegrádské 
skupiny v oblasti patentů, proběhlo rovněž několik expertních jednání. Úřad se účastnil 
červnového i prosincového zasedání správní rady VPI. 
 
Výše zmíněné cesty/jednání přispívají k rozšiřování mezinárodní spolupráce a 
k harmonizaci světových a regionálních standardů v oblasti ochrany práv průmyslového 
vlastnictví. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vynálezy 1661 1577 1207 1152 1133 943 817

Validace EP 4829 5964 6912 7054 7576 6972 6338

Užitné vzory 1529 1397 1298 1236 1285 1353 1122

Průmyslové vzory 423 358 255 139 268 201 321

Ochranné známky 8718 8238 8217 7514 7968 7549 7262
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Příjmy (v mil. Kč) 239,5 249,8 248,2 268,3 273,9 284,2 277,0 281,4 290,3 295,3 303,6

Výdaje (v mil. Kč) 167,5 167,5 158,8 164,3 167,0 168,9 186,9 192,6 193,6 207,6 202,5
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Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

 v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2021

KAPITOLA:344 Úřad průmyslového vlastnictví v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2021 % Index

třída seskupení podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost 012.2020 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2021 plnění Sk012.2021/Sk012.2020

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

 P Ř Í J M Y   

136  Správní a soudní poplatky 84 171,53 80 000,00 80 000,00 85 914,96 107,39 102,07 

1361  v tom: Správní poplatky 84 171,53 80 000,00 80 000,00 85 914,96 107,39 102,07 

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 84 171,53 80 000,00 80 000,00 85 914,96 107,39 102,07 

1
 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 84 171,53 80 000,00 80 000,00 85 914,96 107,39 102,07 

211  Příjmy z vlastní činnosti 24 522,75 20 400,00 20 400,00 22 947,01 112,49 93,57 

213  Příjmy z pronájmu majetku 12,75 10,00 10,00 14,00 140,00 109,76 

214  Výnosy z finančního majetku -0,93   -308,04   33 275,84 

21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 24 534,58 20 410,00 20 410,00 22 652,97 110,99 92,33 

231  Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 16,91 1,00 1,00 45,92 4 591,80 271,48 

232  Ostatní nedaňové příjmy 213,22 300,00 300,00 284,54 94,85 133,45 

235  Příjmy za využívání dalších majetkových práv 178 971,95 135 287,00 135 287,00 187 992,20 138,96 105,04 

23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 179 202,08 135 588,00 135 588,00 188 322,66 138,89 105,09 

2
 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 203 736,66 155 998,00 155 998,00 210 975,63 135,24 103,55 

311  Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)     2,00 2,00 0,03 1,50   

31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy   2,00 2,00 0,03 1,50   

3
 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM  2,00 2,00 0,03 1,50   

413  Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 81,84   117,20   143,21 

415  Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 266,21 6 400,00 6 400,00 6 634,50 103,66 91,31 

4153  z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 7 079,06 6 400,00 6 400,00 6 343,53 99,12 89,61 

41 Neinvestiční přijaté transfery   7 348,04 6 400,00 6 400,00 6 751,69 105,50 91,88 

4
 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 7 348,04 6 400,00 6 400,00 6 751,69 105,50 91,88 

1,2,3,4
 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 295 256,23 242 400,00 242 400,00 303 642,32 125,26 102,84 

V Ý D A J E         

501  Platy    110 754,39 111 549,19 111 549,19 108 396,81 97,17 97,87 

5011

 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních 

                  místech
16 375,88 15 912,93 15 912,93 15 669,82 98,47 95,69 

5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 94 378,51 95 636,26 95 636,26 92 726,99 96,96 98,25 

502  Ostatní platby za provedenou práci 853,88 864,18 864,18 863,39 99,91 101,11 

5021  v tom: Ostatní osobní výdaje 643,94 864,18 864,18 863,39 99,91 134,08 

5024 Odstupné 209,95       

503  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 615,22 37 893,63 37 893,63 36 808,39 97,14 97,86 

5031  v tom: Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 27 581,19 27 784,20 27 784,20 26 988,21 97,14 97,85 

5032 Povinné pojistné veřejné zdravotní pojištění 10 034,03 10 109,43 10 109,43 9 820,18 97,14 97,87 

504  Odměny za užití duševního vlastnictví 876,24 400,00 941,10 940,73 99,96 107,36 

50 Platy a podobné a související výdaje 150 099,74 150 706,99 151 248,09 147 009,32 97,20 97,94 

513  Nákup materiálu 8 697,04 6 500,00 5 907,60 5 906,05 99,97 67,91 

514  Úroky a ostatní finanční výdaje 80,79 100,00 30,50 30,36 99,53 37,58 

515  Nákup vody, paliv a energie 3 049,09 4 050,00 2 832,00 2 830,96 99,96 92,85 

516  Nákup služeb 20 606,36 24 949,73 28 788,83 20 331,58 70,62 98,67 

517  Ostatní nákupy 3 586,09 5 000,00 3 083,70 7 040,05 228,30 196,32 

5171  z toho: Opravy a udržování 3 344,66 2 465,00 2 651,50 6 608,33 249,23 197,58 

5173  Cestovné 92,48 1 900,00 121,10 121,03 99,94 130,88 

519  Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 244,18 500,00 289,50 289,12 99,87 118,40 

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 36 263,55 41 099,73 40 932,13 36 428,12 89,00 100,45 

534  Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 2 215,09 2 230,98 2 230,98 2 167,94 97,17 97,87 

5342  z toho: Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 215,09 2 230,98 2 230,98 2 167,94 97,17 97,87 

536  Ostatní neinv. transfery jiným veřej. rozpočtům, platby daní a další povinné platby 31,16 50,00 20,50 20,13 98,19 64,60 

53

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož 

subjektu a platby daní
2 246,25 2 280,98 2 251,48 2 188,07 97,18 97,41 

542  Náhrady placené obyvatelstvu 765,40 700,00 365,50 365,33 99,95 47,73 

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 765,40 700,00 365,50 365,33 99,95 47,73 

551  Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

5511  z toho: Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

59 Ostatní neinvestiční výdaje 6,16  2,50 2,50 100,00 40,61 

5
 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 192 692,32 198 137,71 198 137,71 189 331,22 95,56 98,26 

611  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 161,68 5 130,00 3 030,00 4 770,30 157,44 92,42 

612  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   9 733,54 5 870,00 7 970,00 8 440,22 105,90 86,71 

61 Investiční nákupy a související výdaje 14 895,22 11 000,00 11 000,00 13 210,52 120,10 88,69 

6
 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 895,22 11 000,00 11 000,00 13 210,52 120,10 88,69 

5,6
 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 207 587,54 209 137,71 209 137,71 202 541,75 96,85 97,57 

1,2,3,4-(5,6)
 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu 87 668,70 33 262,29 33 262,29 101 100,57 303,95 115,32 

2.2.2022
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Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění 

Období: 012.2021

KAPITOLA:344 Úřad průmyslového vlastnictví v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2021 % Index

U K A Z A T E L Schválený Rozpočet Plnění Sk012.2021/Sk012.2020

rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

101  Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj         

102

 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu 

 a poskytování podpor         

103  Lesní hospodářství         

106  Správa v zemědělství         

107  Rybářství         

108  Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj         

109  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

10  Zemědělství a lesní hospodářství         

1

 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   

 A RYBÁŘSTVÍ         

211  Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky         

212

 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti 

 v průmyslu a stavebnictví         

213  Zahraniční obchod         

214  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch         

216

 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, 

 obchodu a služeb         

218

 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví,

 obchodu a službách         

219  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

21  Průmysl, stavebnictví, obchod a služby         

221  Pozemní komunikace         

222  Silniční doprava         

223  Vnitrozemská a námořní plavba         

224  Železniční doprava         

225  Civilní letecká doprava         

226  Správa v dopravě         

227  Doprava ostatních drah         

228  Výzkum v dopravě         

229  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě         

22  Doprava         

231  Pitná voda         

232  Odvádění a čistění odpadních vod         

233  Vodní toky a vodohospodářská díla         

234  Voda v zemědělské krajině         

236  Správa ve vodním hospodářství         

238  Vodohospodářský výzkum a vývoj         

239  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

23  Vodní hospodářství         

241  Činnosti spojů         

246  Správa ve spojích         

248  Výzkum a vývoj ve spojích         

249  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích         

24  Spoje         

251  Podpora podnikání         

252  Všeobecné pracovní záležitosti         

253  Všeobecné finanční záležitosti         

254  Všeobecné hospodářské služby         

256  Všeobecná hospodářská správa 204 276,32 205 787,71 205 799,71 199 203,86 96,80 97,52 

258

 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných

 hospodářských záležitostí         

259  Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje         

25

 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní

 ekonomické funkce 204 276,32 205 787,71 205 799,71 199 203,86 96,80 97,52 

2
 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

 HOSPODÁŘSTVÍ 204 276,32 205 787,71 205 799,71 199 203,86 96,80 97,52 
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KAPITOLA:344 Úřad průmyslového vlastnictví v tis.Kč
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U K A Z A T E L Schválený Rozpočet Plnění Sk012.2021/Sk012.2020

rozpočet po změnách 3:2 3:0
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Skutečnost 

012.2020

Skutečnost 

012.2021

311  Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání         

312  Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích         

313  Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy         

314

 Ostatní zařízení související s výchovou

 a vzděláním mládeže         

315  Vyšší odborné vzdělávání         

31  Vzdělávání  (oddíl 31)         

321  Vysokoškolské vzdělávání         

v
 

to
m

:

3
2
1
2

    z toho:  Výzkum a vývoj na vysokých školách         

322  Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním         

323  Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání         

326  Správa ve vzdělávání         

328  Výzkum školství a vzdělání         

329  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

32  Vzdělávání (oddíl 32)         
31,

32  Vzdělávání (oddíl 31 + 32)         

331  Kultura         

332

 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 

 a národní a historické povědomí         

333  Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.         

334  Sdělovací prostředky         

336  Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků         

338

 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví

 a sdělovacích prostředků         

339

 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví

 a sdělovacích prostředků         

33  Kultura, církve a sdělovací prostředky         

341 Sport         

342  Zájmová činnost a rekreace         

346 Správa v oblasti sportu         

348

 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti

 a rekreace         

34 Sport a zájmová činnost         

351  Ambulantní péče         

352 Lůžková péče         

353  Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví         

354  Zdravotnické programy         

356  Správa ve zdravotnictví         

358  Výzkum a vývoj ve zdravotnictví         

359  Ostatní činnost ve zdravotnictví         

35  Zdravotnictví         

361  Rozvoj bydlení a bytové hospodářství         

363  Komunální služby a územní rozvoj         

366

 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb

 a územního rozvoje         

368

 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních 

  služeb a územního rozvoje         

369

 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních

 služeb a územního rozvoje         

36  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj         

371  Ochrana ovzduší a klimatu         

372  Nakládání s odpady         

373  Ochrana a sanace půdy a podzemní vody         

374  Ochrana přírody a krajiny         

375 Omezování hluku a vibrací         

376  Správa v ochraně životního prostředí         

377 Ochrana proti záření         

378  Výzkum životního prostředí         

379  Ostatní činnosti v životním prostředí         

37  Ochrana životního prostředí         

380  Ostatní výzkum a vývoj         

38  Ostatní výzkum a vývoj         
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U K A Z A T E L Schválený Rozpočet Plnění Sk012.2021/Sk012.2020

rozpočet po změnách 3:2 3:0
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390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo         

39

Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo         

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO         
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U K A Z A T E L Schválený Rozpočet Plnění Sk012.2021/Sk012.2020

rozpočet po změnách 3:2 3:0
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012.2021

411  Dávky důchodového pojištění         

412  Dávky nemocenského pojištění         

413  Dávky státní sociální podpory     (pododdíl 413)         

414  Dávky státní sociální podpory     (pododdíl 414)         

415

Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a 

bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru         

417  Dávky pomoci v hmotné nouzi         

418  Dávky zdravotně postiženým občanům         

419  Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení         

41  Dávky a podpory v sociálním zabezpečení         

421 Podpory v nezaměstnanosti         

422  Aktivní politika zaměstnanosti         

423

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti

 zaměstnavatelů         

424  Zaměstnávání zdravotně postižených občanů         

425  Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace         

428  Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti         

42  Politika zaměstnanosti         

431  Sociální poradenství         

432  Sociální péče a pomoc dětem a mládeži         

433  Sociální péče a pomoc manželství a rodinám         

434  Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc         

435 Sociální služby v oblasti sociální péče         

436

 Správa v sociálním zabezpečení 

 a politice zaměstnanosti         

437  Služby sociální prevence         

438

 Výzkum v sociálním zabezpečení

 a politice zaměstnanosti         

439  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

43

 Sociální služby a společné činnosti v sociálním 

zabezpečení a politice zaměstnanosti         

4
 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA

 ZAMĚSTNANOSTI         

511  Vojenská obrana         

516  Státní správa ve vojenské obraně         

517  Zabezpečení potřeb ozbrojených sil         

518  Výzkum a vývoj v oblasti obrany         

519  Ostatní záležitosti obrany         

51  Obrana         

521  Ochrana obyvatelstva         

522  Hospodářská opatření pro krizové stavy         

526  Státní správa v oblasti hospodářských opatření         

527  Krizové řízení         

528

 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti

 na krizové stavy         

529  Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy         

52  Civilní připravenost na krizové stavy         

531  Bezpečnost a veřejný pořádek         

z
 t

o
h
o

 5
3
1
6      z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy 

                 v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku         

538  Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku         

539  Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku         

53  Bezpečnost a veřejný pořádek         
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Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění 

Období: 012.2021

KAPITOLA:344 Úřad průmyslového vlastnictví v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2021 % Index

U K A Z A T E L Schválený Rozpočet Plnění Sk012.2021/Sk012.2020

rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

s
k
u
p
in

a

p
o
d
o
d
d
íl

o
d
d
íl

Skutečnost 

012.2020

Skutečnost 

012.2021

541  Ústavní soudnictví         

542  Soudnictví         

543  Státní zastupitelství         

544  Vězeňství         

545  Probační a mediační služba         

546  Správa v oblasti právní ochrany         

547  Veřejná ochrana         

548  Výzkum v oblasti právní ochrany         

549  Ostatní záležitosti právní ochrany         

54  Právní ochrana         

551  Požární ochrana         

552  Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému         

556

 Státní správa v požární ochraně a integrovaném

 záchranném systému         

558

 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném

 záchranném systému         

559

 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného

 záchranného systému         

55

 Požární ochrana a integrovaný záchranný

 systém         

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA         

611  Zastupitelské orgány         

612  Kancelář prezidenta republiky         

613  Nejvyšší kontrolní úřad         

614

 Všeobecná vnitřní státní správa 

 (nezařazená v jiných funkcích)         

615

 Zahraniční služba a záležitosti 

 (nezařazené v jiných funkcích)         

617  Regionální a místní správa         

618  Výzkum ve státní správě a samosprávě         

619  Politické strany a hnutí         

61

 Státní moc, státní správa, územní samospráva

 a politické strany         

621  Ostatní veřejné služby         

622

 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 

 (jinde nezařazená) 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

62  Jiné veřejné služby a činnosti 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

631  Obecné příjmy a výdaje finančních operací         

632  Pojištění funkčně nespecifikované         

633  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně         

639  Ostatní finanční operace         

63  Finanční operace         

640  Ostatní činnosti         

64  Ostatní činnosti         

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 311,22 3 350,00 3 338,00 3 337,89 100,00 100,81 

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
207 587,54 209 137,71 209 137,71 202 541,75 96,85 97,57 

1 až  6
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Plnění závazných ukazatelů

Kapitola !#

Fiskál.rok/období 001.2021 - 012.2021; PRO 2021

Schválený rozpočet 
v Kč

Rozpočet po změnách 
v Kč

Konečný rozpočet 
v Kč

Obligo 
v Kč

Skutečnost 
v Kč Plnění

Druh ukazatele Název ukazatele %

Specifické ukazatele - příjmy SU1010000000 Daňové příjmy 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 0,00 85 914 964,30 107,39

SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 162 400 000,00 162 400 000,00 0,00 0,00 217 727 357,73 134,07

SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00 6 343 527,71 99,12

SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 156 000 000,00 156 000 000,00 0,00 0,00 211 383 830,02 135,50

Specifické ukazatele - výdaje SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 209 137 712,00 209 137 712,00 213 759 430,62 0,00 202 541 748,09 96,85

SU5010020000 v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 325 920,00 325 920,00 287 923,00 0,00 286 706,00 87,97

SU5010010000 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 208 811 792,00 208 811 792,00 213 471 507,62 0,00 202 255 042,09 96,86

Průřezové ukazatele PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 112 413 369,00 112 413 369,00 109 324 891,00 0,00 109 260 203,00 97,20

PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 893 625,00 37 893 625,00 37 204 973,00 0,00 36 808 388,00 97,14

PU10030000 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 2 230 984,00 2 230 984,00 2 169 216,00 0,00 2 167 936,87 97,17

PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 15 912 931,00 15 912 931,00 15 670 411,00 0,00 15 669 823,00 98,47

PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 95 636 256,00 95 636 256,00 92 790 298,00 0,00 92 726 990,00 96,96

PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 400 000,00 6 400 000,00 6 302 110,00 0,00 5 663 379,00 88,49

PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu

PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 6 400 000,00 6 400 000,00 6 302 110,00 0,00 5 663 379,00 88,49

PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 11 000 000,00 11 000 000,00 14 236 243,92 0,00 13 210 524,40 120,10



Kapitola: 344 Rok: 2021 Období: 01 - 12

Kód ukazatele Název ukazatele Schválený rozpočet
Rozpočet po 

změnách

Konečný rozpočet 

výdajú
Skutečnost

Mimorozpočtové 

prostředky

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Status

SOUHRNNE_UKA Souhrnné ukazatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN_PRIJM Příjmy celkem 242 400 000,00 242 400 000,00 0,00 303 642 322,03 287 837,08 0,00

SOUHRN_VYDAJ Výdaje celkem 209 137 712,00 209 137 712,00 213 759 430,62 202 541 748,09 69 674,83 8 156 304,53

SPEC_UKA Specifické ukazatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SU_PRIJMY Specifické ukazatele - příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SU1010000000 · Daňové příjmy 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 85 914 964,30 0,00 0,00

SU1030000000 · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 162 400 000,00 162 400 000,00 0,00 217 727 357,73 287 837,08 0,00

SU1030010000 · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 6 343 527,71 0,00 0,00

SU1030040000 · · · · · ·  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 156 000 000,00 156 000 000,00 0,00 211 383 830,02 287 837,08 0,00

SU_VYDAJE Specifické ukazatele - výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SU5010000000 · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 209 137 712,00 209 137 712,00 213 759 430,62 202 541 748,09 69 674,83 8 156 304,53

SU5010020000 · · v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 325 920,00 325 920,00 287 923,00 286 706,00 0,00 0,00

SU5010010000 · · · · · ·  ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 208 811 792,00 208 811 792,00 213 471 507,62 202 255 042,09 69 674,83 8 156 304,53

PRUREZ_UKA Průřezové ukazatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PU10010000 · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 112 413 369,00 112 413 369,00 109 324 891,00 109 260 203,00 0,00 0,00

PU10020000 · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 893 625,00 37 893 625,00 37 204 973,00 36 808 388,00 0,00 0,00

PU10030000 · Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 2 230 984,00 2 230 984,00 2 169 216,00 2 167 936,87 0,00 0,00

PU10060000 · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 15 912 931,00 15 912 931,00 15 670 411,00 15 669 823,00 0,00 0,00

PU10240000 · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 95 636 256,00 95 636 256,00 92 790 298,00 92 726 990,00 0,00 0,00

PU10180000 · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PU10200000

· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné 

zemědělské politiky celkem
6 400 000,00 6 400 000,00 6 302 110,00 5 663 379,00 0,00 0,00

PU10200100 · · v tom: ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PU10200200 · · · · · ·  podíl rozpočtu Evropské unie 6 400 000,00 6 400 000,00 6 302 110,00 5 663 379,00 0,00 0,00

PU10230000 · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 11 000 000,00 11 000 000,00 14 236 243,92 13 210 524,40 0,00 3 036 119,46



Kapitola: 344 - Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Organizační složky státu celkem 111 608 277 853 884 110 754 393 199,20 46 333 112 413 369 864 182 111 549 187 213 43 642 112 413 369 864 182 111 549 187 213,00 43 642 0 0 0 0

v tom:

a) Státní správa celkem 111 608 277 853 884 110 754 393 199,20 46 333 112 413 369 864 182 111 549 187 213 43 642 112 413 369 864 182 111 549 187 213,00 43 642 0 0 0 0

v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   111 608 277 853 884 110 754 393 199,20 46 333 112 413 369 864 182 111 549 187 213 43 642 112 413 369 864 182 111 549 187 213,00 43 642 0 0

z toho:     rozpočtová položka 5011 16 375 878 38,23 35 696 15 912 931 39 34 002 15 912 931 39,00 34 002

              rozpočtová položka 5013 94 378 515 160,97 48 859 95 636 256 174 45 803 95 636 256 174,00 45 803

II. Organizační složky státu - státní správa celkem 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

b) Ostatní organizační složky státu celkem 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0

Příspěvkové organizace celkem 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0

z toho:     Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech 0 0,00 0 0 0 0,00 0

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 111 608 277 853 884 110 754 393 199,20 46 333 112 413 369 864 182 111 549 187 213 43 642 112 413 369 864 182 111 549 187 213,00 43 642 0 0 0 0

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Datum:

Poznámky:

U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1  - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2  - Plnění  závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Úvazky zaměstnanců, přepočtené úvazky zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací 

(Příloha č. 7 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. 

Ve sloupcích 6 až 10 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí. 

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, 

případně změn dle zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování); 

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládou stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, 

prostředky a kapacity vyjmuté z limitu regulace zaměstnanostiaj.), včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.  

Ve sloupcích 14 až 15 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 16 až 20 se uvede skutečné celkové čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. včetně: 

a) použití nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve sl. 21 až 23);

b) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

c) čerpání mimorozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);

d) čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32).

Ve sloupcích 21 až 23 se uvede skutečné čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje (tj. v případě, že vládou schválený limit počtu úvazků byl krátkodobě překročen o místa financovaná čistě z těchto prostředků; 

Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrazena část odměn za mimořádné úkoly). 

Ve sloupcích 24 až 26 se jednak uvede skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity schvalované vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. 

Rovněž se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 27 až 29 se uvede skutečné čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací,  včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.    

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupci 33 se uvede zůstatek prostředků ve fondu odměn ke konci roku. 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021

Skutečnost za rok 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 Rozpočet 2021 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)
Změny rozpočtu 2021 podle § 23 odstavec 

1 písm. b) 

Změny rozpočtu 2021 podle § 

23 odstavec 1 písm. c)

z toho: Přepočtené 

úvazky 

zaměstnanců v 

celoročním 

vyjádření

Průměrný plat

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy 

Přepočtené 

úvazky 

zaměstnanců v 

celoročním 

vyjádření

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 

náklady)

z toho:
Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Průměrný plat

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 

náklady)

z toho:
Úvazky 

zaměstnanců v 

celoročním 

vyjádření

Průměrný plat

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 

náklady)

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy Prostředky na platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)



v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3 088 478 109 324 891 864 182 108 460 709 213,00 42 434 109 260 203 863 390 108 396 813 195 46 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 088 478 109 324 891 864 182 108 460 709 213,00 42 434 109 260 203 863 390 108 396 813 195 46 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 088 478 109 324 891 864 182 108 460 709 213,00 42 434 109 260 203 863 390 108 396 813 195 46 433 0 0 0 0 0 0 0 0

242 520 15 670 411 39,00 33 484 15 669 823 37 35 350

2 845 958 92 790 298 174,00 44 440 92 726 990 158 49 031

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,00 0 0

3 088 478 109 324 891 864 182 108 460 709 213,00 42 434 109 260 203 863 390 108 396 813 195 46 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1  - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2  - Plnění  závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací 

Ve sloupcích 6 až 10 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí. 

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, 

případně změn dle zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování); 

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládou stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, 

Ve sloupcích 16 až 20 se uvede skutečné celkové čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. včetně: 

b) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

Ve sloupcích 21 až 23 se uvede skutečné čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje (tj. v případě, že vládou schválený limit počtu úvazků byl krátkodobě překročen o místa financovaná čistě z těchto prostředků; 

Ve sloupcích 24 až 26 se jednak uvede skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity schvalované vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. 

Ve sloupcích 27 až 29 se uvede skutečné čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací,  včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.    

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Konečný rozpočet 2021 Skutečnost za rok 2021

Čerpání nároku na použití úspor z 

minulých let podle § 47 rozpočtových 

pravidel

Čerpání v dalších případech překročení 

povoleného MF a čerpání prostředků na 

podporu vědy a výzkumu

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů 

regulace zaměstnanosti včetně 

souvisejícího počtu zaměstnanců

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021

Změny rozpočtu 2021 podle § 

23 odstavec 1 písm. c)

Prostředky na platy 
Prostředky na platy 

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 

náklady)

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy 
Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Průměrný plat

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy Prostředky na platy 
Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy 

z toho: Přepočtené 

úvazky 

zaměstnanců v 

celoročním 

vyjádření

Průměrný plat

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 

náklady)

z toho:
Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)



Tabulka  č. 3

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

33

-3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 97,20 99,91 97,17 91,33 -3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 100,22 106,40 106,40 -64 688 -792 -63 896 -18,46 99,94 99,91 99,94 91,33 -2 348 074

-3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 97,20 99,91 97,17 91,33 -3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 100,22 106,40 106,40 -64 688 -792 -63 896 -18,46 99,94 99,91 99,94 91,33 -2 348 074

-3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 97,20 99,91 97,17 91,33 -3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 100,22 106,40 106,40 -64 688 -792 -63 896 -18,46 99,94 99,91 99,94 91,33 -2 348 074

-243 108 -2,06 98,47 94,72 -243 108 -2,06 99,03 103,96 103,96 -588 -2,06 100,00 94,72

-2 909 266 -16,40 96,96 90,57 -2 909 266 -16,40 100,35 107,05 107,05 -63 308 -16,40 99,93 90,57

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 -3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 97,20 99,91 97,17 91,33 -3 153 166 -792 -3 152 374 -18,46 100,22 106,40 106,40 0 -64 688 -792 -63 896 -18,46 99,94 99,91 99,94 91,33 -2 348 074

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2021 A SKUTEČNOSTI 2020

Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách % plnění (skutečnost/rozpočet po změnách) Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet % plnění (skutečnost/konečný rozpočet)
Rozdíl skutečnost 2021 - skutečnost 2020                                                

(-) úspora; (+) překročeníZůstatek 

fondu odměn 

k 31.12.2021

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za 

provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora;  + 

překročení) 

Index růstu průměrného platu
Zůstatek fondu 

odměn

PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU 

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Počet 

zaměstnanců 

Prostředky na 

platy a ostatní 

platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Počet 

zaměstnanců 

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Počet 

zaměstnanců 

Skutečnost 2021 /

Prostředky na platy 
rozpočet 2020 

po změnách

k 31.12.            

2021

Prostředky na 

platy a ostatní 

platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Počet 

zaměstnanců 

Prostředky na 

platy a ostatní 

platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na 

platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na 

platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Počet 

zaměstnanců 

Prostředky na platy a 

ostatní platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na 

platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

skutečnost 2019Prostředky na platy 
schválený 

rozpočet 2020



v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

9 506 -2 357 580 -4,66 97,90 101,11 97,87 97,66

9 506 -2 357 580 -4,66 97,90 101,11 97,87 97,66

9 506 -2 357 580 -4,66 97,90 101,11 97,87 97,66

-706 055 -1,29 95,69 96,63

-1 651 525 -3,37 98,25 97,91

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 506 -2 357 580 -4,66 97,90 101,11 97,87 97,66

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2021 A SKUTEČNOSTI 2020

Rozdíl skutečnost 2021 - skutečnost 2020                                                

(-) úspora; (+) překročení
% plnění (skutečnost 2021/skutečnost 2020)

Prostředky na platy 

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)

Prostředky na 

platy 

Počet 

zaměstnanců 

z toho:

Počet 

zaměstnanců 

Prostředky na 

platy a ostatní 

platby za 

provedenou práci 

(mzdové náklady)

z toho:

Ostatní platby za 

provedenou práci 

(OON)



Tabulka č. 7 
Výdaje účelově určené na programové financování List:1 / 1 

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví 
 2021 Období:  

Evidenční  
číslo 

programu 
Název programu*) Skutečnost 

Schválený Po změnách 

% 
plnění 

Kapitálové výdaje účelově určené na programové 
financování 

Rozpočet 

Běžné výdaje účelově určené na programové 
financování 

Výdaje účelově určené na programové 
financování celkem 

Rozpočet Rozpočet 

Schválený Schválený Po 
změnách 

Po 
změnách 

Skutečnost Skutečnost % 
plnění 

% 
plnění 

044 020 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od 
r. 2018 

11 000,00  11 000,00  13 210,52  0,00  0,00  0,00 11 000,00 
  

 11 000,00 
  

 13 210,52 
  

 120,1  - 120,1 

 13 210,52 
  

111 000,00 
  

11 000,00 
  

 0,00  0,00  0,00  13 210,52  11 000,00 11 000,00  120,1 120,1  - ČR (národní prostředky) 

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -  - - EU/FM 

 11 000,00 13 210,52 11 000,00  0,00  0,00  0,00  11 000,00 
  

 11 000,00 
  

 13 210,52 
  

Celkem za všechny programy   120,1  -  120,1 

*) Název operačního programu/finančního mechanizmu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí 

Vypracoval: 
ing. Hana Páleníková 

Kontroloval: 
ing. Luděk Churáček 

Datum: 16. 2. 2022 



Kapitola: 344 - Úřad průmyslového vlastnictví

tis. Kč

spolufinan-

cování ČR ze 

SR 

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

spolufinan-

cování ČR ze 

SR 

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

spolufinan-

cování ČR ze 

SR 

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

spolufinan-

cování ČR ze 

SR 

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

kód slovy 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13=10:4 14=11:5 15=12:6

OP

OP

OP/FS celkem

4716 Kooperační program s EUIPO pro r. 2019 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 5 663,38 5 663,38 0,00 88,49 88,49

Komunitární programy celkem 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 5 663,38 5 663,38 0,00 88,49 88,49

Ostatní (vypsat) 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 5 663,38 5 663,38 0,00 88,49 88,49

C e l k e m   0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 5 663,38 5 663,38 0,00 88,49 88,49

0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00 0,00 5 663,38 5 663,38 0,00 88,49 88,49

podíl SR
kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem podíl SR

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem podíl SR

kryto příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

kód slovy 16 17 18 19 20 21

4716 Kooperační program s EUIPO pro r. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní komunitární programy z let 2008-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komunitární programy celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C e l k e m   0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vypracoval: ing. Hana Páleníková, tel.: 220 383 348 Datum: 16.2.2022

programové období 2014-2021

Ú h r n e m 

Nástroj

stav k 1.1.2020

Program 

Státní rozpočet
Skutečnost k 31.12.2021 % plnění

schválený po změnách

skutečné čerpání k 31.12.2020

Nároky z nespotřebovaných výdajů

stav k 1.1.2021

Tabulka č. 8 str. 1

VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2021

(bez Společné zemědělské politiky)

Ú h r n e m 

programové období 2014-2020

Kontroloval: ing. Luděk Churáček ŘEO, tel.: 220 383 340







Kapitola: 344 - Úřad průmyslového vlastnictví Tabulka č. 10
Období: 2020

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 

odst. 1 písm. c) zákona č. 

218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6=(3-5):2

Kooperační program s EUIPO pro r. 2020 - doplatek 1 543,53 0,00 1 543,53 0,00

Kooperační program s EUIPO pro r. 2021 6 400,00 6 400,00 4 800,00 0,00 0,00 75,00

    Ú h r n e m 6 400,00 6 400,00 6 343,53 0,00 1 543,53 75,00

z toho:

Komunitární programy celkem 6 400,00 6 400,00 6 343,53 0,00 1 543,53 75,00

Sestavil: ing. Hana Páleníková, tel.: 220 383 348 Kontroloval: ing. Luděk Churáček ŘEO, tel.: 220 383 340 Datum: 16.2.2022

% plnění

programové období 2014-2020

Příjmy  kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR  v roce 2021 (bez Společné zemědělské politiky)

Název programu (nástroj slovy)

Státní rozpočet

Skutečnost k 

31.12.2021

z toho 
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