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Zn. sp.: PV 2003-2009 (patent č. 305972)        

 

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na 

Vaše podání ze dne 16. dubna 2019, které bylo vyhodnoceno jako stížnost.  

Po prošetření předmětu Vaší stížnosti ve věci shora uvedené značky přihlášky 

vynálezu je nutno konstatovat následující.  

Řízení o přihlášce vynálezu a udělení patentu je upraveno zákonem č. 527/1990 Sb.,  

o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Udržování patentu v platnosti se řídí zákonem  

č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro 

léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů. 

Po udělení patentu je majitel povinen platit udržovací poplatky za udržování patentu  

v platnosti. Patent zaniká uplynutím doby platnosti patentu podle § 22 odst. a) zákona  

č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Patent může rovněž zaniknout 

nezaplacením poplatku v termínu určeném zákonem a potom dochází k zániku patentu podle 

§ 22 odst. b) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, což se stalo  

v tomto případě.  

Nedílnou přílohou rozhodnutí o udělení patentu, které jste obdržel, je také informace  

o udržování konkrétního patentu v platnosti (Informace o udržování patentu č. 305972 

v platnosti). Zde jsou uvedeny lhůty pro zaplacení jednotlivých udržovacích poplatků a také 

rovněž jejich výše, a to pro celé období platnosti tohoto patentu.  
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Po uplynutí zákonem stanovených lhůt Úřad vyznačí zánik práva buď z důvodů 

uplynutí doby platnosti, nebo pro nezaplacení udržovacího poplatku. Je tedy potřeba  

ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou pozornost možnostem pro udržení patentu v platnosti, 

jelikož v současné době na základě platných zákonů neexistuje žádná možnost vrátit zaniklé 

právo zpět v předešlý stav. 

Ve Vašem konkrétním případě došlo po rozhodnutí o udělení patentu k jeho převodu 

na nového majitele. Tento nový majitel vstoupil do veškerých práv a povinností původního 

majitele patentu, tj. včetně povinnosti ve smyslu § 21 odst. 2) zákona č. 527/1990 Sb.,  

o vynálezech a zlepšovacích návrzích, tedy, že „Za udržování patentu v platnosti je majitel 

povinen platit každoročně poplatky podle zvláštního právního předpisu“. 

V této souvislosti je třeba vzít v úvahu také ustanovení § 2087 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, dle kterého je prodávající povinen odevzdat kupujícímu věc (patent) i 

spolu s doklady, které se k věci vztahují.  

Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost Úřadu informovat nového majitele 

patentu o jeho právech a povinnostech, které mu z vlastnictví patentu vyplývají poté, co byl 

na něho původním majitelem převeden.  

S pozdravem 
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