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100 let Patentového úřadu v Praze 

TISKOVÁ ZPRÁVA        19. ZÁŘÍ 2019 

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 

P r a h a, 19. září 2019 – Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany 
nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich byznys prosperovat a prosadit 
se ve světové konkurenci. Proto každé úsilí o inovace, každá inovační strategie, má-li být úspěšná, 
musí využít systému ochrany průmyslového vlastnictví. Ten inspiruje zveřejněnými nápady, přináší 
zisk z produkce a licencí a chrání nápady proti kopírování. Shodli se na tom to dnes hlavní hosté 
konference Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě, pořádané k výročí 100 let Patentového 
úřadu v Praze. 

Podle údajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)  vzniká v  Evropské unii 42 % HDP 
v odvětvích, která aktivně využívají ochranu duševního vlastnictví, tedy patenty, průmyslové vzory, 
ochranné známky a práva autorská.1  

„Evropa potřebuje robustní patentový systém, protože 38 % pracovních míst, 42 % HDP a 90 % externího 
obchodu představují obory využívající ochrany duševního vlastnictví. Patentový systém pomáhá 
budovat silné technologické portfolio a urychlovat ekonomický růst,“ říká António Campinos, prezident 
Evropského patentového úřadu (EPO). „Roste poptávka po patentové ochraně, investoři a firmy 
považují Evropu za atraktivní a hodnotný technologický trh, na kterém chtějí inovovat a investovat,“  

Česká republika zatím nedosahuje aktivit vyspělých států zejména v přihlašování do zahraničí s 
využitím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Coopeartion Treaty, PCT). Příznivější vývoj lze spatřit 
v počtech technických řešení, která čeští původci chrání evropským patentem či v USA. V České 
republice je patenty chráněno zhruba 45 tisíc technických řešení. 

 „Existuje přímý vztah mezi právy duševního vlastnictví a rychlým růstem firem, patenty, ochranné 
známky a další nástroje zde hrají důležitou roli,“ říká Christian Archambeau, ředitel Úřadu Evropské 
unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). „Například malé a střední podniky, které registrovaly alespoň 
jednu ochrannou známku, mají o 13 % větší pravděpodobnost, že v budoucnosti rychle porostou.“ 

Na ekonomický rozvoj mají inovace přímý vliv. „Víme, že státy, pro něž jsou inovace prioritou, rychle 
postupují kupředu,“ říká Francis Gurry, generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví 
(WIPO). 

„Abychom se mohli začít srovnávat s vyspělými inovativními státy, musíme se naučit využívat systém 
ochrany průmyslových práv, zejména patentů, ve svůj prospěch. S chytrou patentovou strategií se 
Česká republika může během 10 let dostat mezi evropské inovativní premianty,“ říká Josef Kratochvíl, 
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). 

Miliony inovací jsou zdarma a volně dostupné v patentových databázích jako je například Espacenet.2 
ÚPV se přitom stále setkává s případy, kdy vynálezci podávají přihlášky již známých řešení. 

                                                           
1 https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_t
he_European_Union/performance_in_the_European_Union_infographic_en.pdf 
2 https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_infographic_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_infographic_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_infographic_en.pdf
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1
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„Český průmysl, výzkum a vývoj se musí prostřednictvím patentových informací seznamovat se špičkou 
v oboru, nevynalézat vynalezené a vynalezené řádně chránit,“ doplňuje Josef Kratochvíl. „Existující 
systém patentové ochrany nabízí nepřeberné množství inspirace a pro skutečné inovátory je extrémně 
silným nástrojem, jak nápady ochránit a hlavně zpeněžit. Zisky z výroby zboží chráněného patenty nebo 
z patentových licencí jsou silným motorem dalšího rozvoje,“. 

Vláda ČR přijala Inovační strategii České republiky na léta 2019-2030. Vzniká Koncepce ochrany 
duševního vlastnictví, která zdůrazní především nutnost poučeného využívání existujících nápadů 
zahraniční konkurence, dobrou patentovou ochranu a zavedení výuky základů ochrany duševního 
vlastnictví ve školách. 

„Patentová ochrana je přitom naprosto klíčová v souvislosti s vědou, výzkumem a vývojem, tedy 
v kontextu se zaváděním nových nápadů do praxe. Proto je velmi důležitá osvěta, spolupráce i 
mezinárodní kontext. Máme zájem co nejlépe ochránit chytré české hlavy a pomoci jim uspět po celém 
světě,“ říká Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dodává: „Vláda si je plně 
vědoma důležitosti ochrany duševního vlastnictví. Proto je v Inovační strategii jeden pilíř, který se této 
oblasti věnuje. Díky moderním informačním a komunikačním technologiím mohou dnes firmy i 
jednotlivci jednodušeji vyhledat nejvhodnější patentovaná řešení a v budoucnu by to mělo být ještě 
lepší, například díky umělé inteligenci.“ 

 

Další informace: 

www.patentuj.cz 

www.upv.cz 

www.wipo.int 

www.epo.org 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs 
 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který 

plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 100 lety 

v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná 

označení a označení původu výroblů a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává 

a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní 

k rozšíření povědomí o výnamu a optimálních způsobech využívání systému průmyslové právní ochrany. 

 

Pro další informace laskavě kontaktujte:  

 

Zdeněk Lokaj, Rosalia, s.r.o. 

T: (+420) 775 193 207 

E: zdenek.lokaj@rosalia.cz 

 

Ing. Josef Dvornák, zástupce předsedy ÚPV 

T: (+420) 220 383 311 

E: jdvornak@upv.cz 
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