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Úřad průmyslového vlastnictví  
 

Cíle Integrovaného systému řízení 
na rok 2020 

 
K podpoře plnění záměrů politiky Integrovaného systému řízení (ISŘ) Úřadu průmyslového vlastnictví 
se vedení Úřadu zavazuje k plnění následujících cílů pro rok 2020:  

 
 

Odpovědnost vůči státu 
 
 

1. Uspět při recertifikačním auditu systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (QMS) 
a dozorovém auditu systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2013 
(ISMS). 

 
 Termín: duben 2020 Odpovídá: představitel vedení pro ISŘ 
 

2. Provést analýzu systému řízení a realizovat opatření nutná pro implementaci normy ISO 22301:2013 
Systém managementu kontinuity podnikání. Prověřit interním auditem připravenost systému na 
certifikaci. 
 
Termín: 31. 12. 2020  Odpovídá: představitel vedení pro ISŘ 
 

3. Plnit úkoly Inovační strategie ČR 2019-2030 – Czech Republic: the Country for the Future – 
a z ní vycházející Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví.   
 
Kontrolní termín: 31. 12. 2020  Odpovídají: předseda a členové kolegia předsedy Úřadu 
 

4.  Plnit cíle strategie Digitální Česko a informační koncepce Úřadu pro rok 2020.  
 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitel odboru patentových informací 

 
 

5. Prosazovat pozice České republiky v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na jednáních v rámci 
Evropské unie, včetně jednání s Úřadem EU pro duševní vlastnictví, na jednáních v rámci Evropské 
patentové organizace a Světové organizace duševního vlastnictví, jakož i Visegrádské skupiny a 
bilaterálních jednání. 
 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: předseda a členové kolegia předsedy Úřadu 

 
 

Otevřenost vůči veřejnosti 
 

6. Šířit povědomí o systému ochrany průmyslového vlastnictví, průmyslověprávních informacích 
a službách ÚPV: 
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Rozvíjet povědomí o průmyslových právech, průmyslověprávních informacích a službách 
poskytovaných ÚPV mezi veřejností formou účasti na alespoň dvou odborných veletrzích pořádaných 
v ČR a alespoň dvou veletrzích věnovaných vynálezům a inovacím mimo území ČR, na akcích bude 
ÚPV zastoupen vlastní expozicí. 

Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitel odboru patentových informací 
 

7. Šířit povědomí o systému ochrany průmyslového vlastnictví mezi žáky, studenty a pedagogy: 
 
Šířit povědomí o průmyslových právech a duševním vlastnictví u žáků ZŠ, studentů SŠ a VŠ a také 
pedagogů (ZŠ, SŠ) a akademických pracovníků formou spolupráce se všemi stupni škol (základními, 
středními i vysokými), zejména pořádáním vzdělávacích akcí v ÚPV a/nebo na školách, účastí na 
alespoň dvou popularizačních akcích pořádaných vědeckými nebo technickými institucemi a školami. 
 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitel odboru patentových informací 

 
 

Spokojenost klientů 
 
 

8. Zajistit urychlení řízení o výmazu u užitných vzorů s cílem postupného zkracování průměrné doby pro 
vydání rozhodnutí o návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku. 
 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitelka patentového odboru 

 
 

9. Zajistit informovanost přihlašovatelů o průběhu patentového řízení, resp. o výsledku úplného průzkumu, 
a včas předat rešeršní zprávu přihlašovatelům pro využití v řízeních před zahraničními patentovými 
úřady; rešeršní zprávu předkládat zároveň v češtině a v angličtině. 

 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitelka patentového odboru 

 
10. Zajistit vypracování mezinárodních rešeršních a průzkumových zpráv PCT v kvalitě a lhůtách daných 

Smlouvou o patentové spolupráci a v souladu s cíli Visegrádského patentového institutu.  
 

Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitelka patentového odboru 
 

11. Zavést do praxe elektronické formuláře, ve kterých bude možné uplatnit slevu 20 % ze správního 
poplatku a plnit tak některá ustanovení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.  
 
Termín: 31. 12. 2020 Odpovídá: ředitelé a vedoucí útvarů 

 
 
 
 

Praha dne    Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
    předseda 

    Úřadu průmyslového vlastnictví 


