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HLAVNÍ ČINNOSTI A ÚKOLY ÚŘADU 
 
Hlavním úkolem Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) v roce 2020 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 2020 byla konstatována shoda s oběma shora uvedenými normami. 

Úspěchem v oblasti systému kvality v roce 2020 bylo umístění Úřadu v soutěži 
Ambasador kvality v kategorii veřejný sektor. Ocenění udělila Česká společnost pro 
jakost na základě provedeného hodnocení. 

 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 2020 bylo ukončeno řízení u 943 patentových přihlášek, patent byl udělen v 499 
případech, z toho 467 domácím přihlašovatelům. Množství nevyřízených patentových 
přihlášek se podařilo snížit o 11 %. Na území České republiky jsou platné i evropské 
patenty, které prošly tzv. validací. Počet žádostí o validaci evropských patentů dosáhl 
6 972. Celkový počet patentů platných na území České republiky ke konci roku 2020 
činil 50 216. 
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 V roce 2020 bylo podáno 50 žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro 
léčiva a přípravky na ochranu rostlin. Ke konci roku 2020 bylo účinných 54 osvědčení.  
 
Pro technická řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého užití volili 
přihlašovatelé ochranu užitným vzorem. Lze tak chránit nová technická řešení, která 
přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Řízení o 
přihlášce užitného vzoru je založeno na 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 2020 bylo ukončeno řízení u 1 353 přihlášek 
užitných vzorů. Úřad zapsal do rejstříku 1 155 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných 
užitných vzorů platných na území České republiky ke konci roku 2020 činil 7 734.  
 
Na nová řešení vzhledu výrobků, výsledky tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového 
designu, poskytuje Úřad ochranu zápisem průmyslového vzoru. Průmyslový vzor musí 
být nový a mít individuální povahu, tedy vyvolávat odlišný celkový dojem než veřejnosti 
dříve zpřístupněná designérská řešení. V roce 2020 bylo ukončeno řízení u 201 
přihlášek průmyslového vzoru. Úřad provedl 159 zápisů průmyslových vzorů, které 
obsahovaly 578 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 2020 Úřad EU pro duševní vlastnictví zapsal více než 99 000 průmyslových vzorů 
Společenství. Na konci roku 2020 bylo na území České republiky v účinnosti 2 437 
národních průmyslových vzorů a téměř 850 000 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 2020 Úřad ukončil řízení u 7 549 přihlášek ochranných známek a do 
známkového rejstříku zapsal 6 290 národních ochranných známek. Vedle toho byla 
přiznána ochrana 1 656 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 2020 platilo na území České 
republiky celkem více než 1 738 000 ochranných známek, z nichž bylo 126 794 
národních ochranných známek, 298 048 mezinárodních ochranných známek a 1 313 
699 ochranných známek EU. 
 
Vývoj počtu ukončených řízení u přihlášek vynálezů, ochranných známek, užitných 
vzorů a průmyslových vzorů v období 2014 – 2020 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 42 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 2020 vydáno 36 rozhodnutí. 
Ve sporných řízeních v oblasti ochranných známek šlo především o řešení námitek, 
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jimiž se zákonem vymezené osoby na základě stanovených důvodů brání zásahům do 
svých starších práv na označení. Úřad vydal celkem 983 rozhodnutí u sporných případů 
ochranných známek. Námitek u přihlášek národních ochranných známek bylo vyřízeno 
715, připomínek 77, námitek u mezinárodních ochranných známek 35. Dále Úřad vydal 
64 prvoinstančních rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení a 92 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 291 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. Rychlost vývoje ratifikačního procesu je 
nadále ovlivněna právními souvislostmi spojenými s vystoupením Velké Británie z EU a 
rozhodnutím ústavního soudu v Německu. 
 
Dne 1. července 2016 zahájil činnost Visegrádský patentový institut (dále jen „VPI“), 
který plní funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní 
předběžný průzkum v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). V roce 2020 se 
formou videokonference uskutečnila 2 zasedání správní rady VPI, která přijala řadu 
rozhodnutí nezbytných pro jeho činnost a zabývala se dalšími záležitostmi týkajícími 
se VPI. V roce 2020 Úřad obdržel 23 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. 
 
Úřad vítá, že vláda ČR dbá na výraznou podporu inovačních aktivit, zejména v rámci 
Inovační strategie České republiky 2019-2030, jejíž integrální součástí je důraz na 
ochranu duševního vlastnictví. Jedním z úkolů navazujících na Inovační strategii ČR 
2019-2030 pro rok 2021 je připravit Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 
České republiky. Tato Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví navazuje i 
na Národní politiku výzkumu, vědy a inovací České republiky 2021+, která byla 
schválena vládou v roce 2020. Zvláštní pozornost Úřad věnuje činnostem přispívajícím 
ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, podnikatelů a všech 
uživatelů systému ochrany průmyslového vlastnictví. V roce 2021 Úřad bude 
spolupracovat na rozdělení finančních prostředků z fondu Evropské komise COSME 
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FUND pro malé a střední podniky na podporu ochrany jejich průmyslového vlastnictví. 
Úřad podporuje četné aktivity, které přispívají ke zvyšování povědomí o problematice 
ochrany průmyslového vlastnictví.  
 
Úřad se též zaměřuje na práci se studenty středních a vysokých škol. 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 rámci z 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 2020 bylo zaměstnanci Úřadu předneseno téměř 50 přednášek, většina z nich 
vzhledem k situaci v online formátu. 
 
V oblasti výuky a popularizace problematiky duševního vlastnictví se Úřad v roce 2020 
zúčastnil Digitálního veletrhu vědy, který v červnu pořádala Akademie věd ČR. Úřad 
pokračoval v nabídce dvouletého specializačního studia průmyslových práv. Studium, 
které zahrnuje výuku patentového práva, patentových informací a rešerší, práv na 
označení, přihlašování v zahraničí a dalších souvisejících předmětů, je určeno pro 
podnikatele, pracovníky vědeckých a výzkumných institucí, vysokých škol, institucí 
zabývajících se podporou inovací a transferem technologií, pro začínající patentové 
zástupce a advokáty. Studium v roce 2020 závěrečnými zkouškami a obhajobou 
závěrečné odborné práce ukončilo 16 posluchačů. Ve školním roce 2020/2021 studium 
zahájilo 27 nových posluchačů a 30 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 a příslušných 
mezinárodních smluv a schopností požadovaných pro výkon povolání patentového 
zástupce.  
 
Dalším ze stěžejních úkolů Úřadu je zabezpečovat základní potřeby uživatelů 
průmyslově právních informací - průmyslu, vědecké obce, učitelů a studentů vysokých 
škol. Služby jsou poskytovány jak formou on-line informačních služeb, tak i 
prostřednictvím osobních kontaktů s uživateli v informačním středisku nebo ve studovně 
pro veřejnost. Hojně využívanou je e-mailová služba Helpdesk reagující na konkrétní 
dotazy uživatelů. V roce 2020 navštívilo studovnu pro veřejnost Úřadu 504 návštěvníků. 
Pro veřejnost bylo zpracováno 1 377 kopií patentů a dalších dokumentů ze všech 
dostupných nosičů informací. Na základě písemných objednávek bylo uživatelům 
rozesláno 9 087 kopií dokumentů. Pro potřeby státních orgánů - soudů, policie, 
exekutorské, finanční, celní a ostatní úřady, insolvenční správce a správce konkurzní 
podstaty - bylo zpracováno 2 725 rešerší. Internetové stránky Úřadu zaznamenaly 
v roce 2020 více než 445 tisíc přístupů a navštívilo je přibližně 169 tisíc jednotlivých 
návštěvníků.  
 
Úřad obdržel během roku 2020 více než 54 tisíc elektronických podání, a to převážně 
systémem on-line, e-mailovým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem 
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a prostřednictvím datových schránek. Do datové schránky bylo Úřadem přijato celkem 
17 521 zpráv. Úřad vypravil 40 670 datových zpráv do datových schránek adresátů. 

 
STRUČNÉ ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ 

HOSPODAŘENÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
ZA ROK 2020 

 
 
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 2020 na 
maximálně 15 měsíců, činila k 31. prosinci 2020 pouze 13,15 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 2020“, který byl úspěšně dokončen a na jeho realizaci bylo 
vynaloženo celkem 6 189,85 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 618,99 tis. Kč, a z 
prostředků EU 5 570,86 tis. Kč.  
 
Úřad v roce 2020 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 14 895,22 tis. Kč.  
 
Dále Úřad obdržel od Evropského patentového úřadu (dále jen „EPO“) na náklady 
v rámci schválené kooperační politiky s EPO celkem 187,15 tis. Kč jako 
mimorozpočtové prostředky. Z této částky použil prostřednictvím rozpočtu celkem 
176,41 tis. Kč a to na výdaje školení a vzdělávání (168,76 tis. Kč) a na cestovné (7,65 
tis. Kč). Použití mimorozpočtových prostředků se v souladu s rozpočtovými pravidly 
nepovažuje za překročení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“, ani specifického 
ukazatele „výdaje na zabezpečení plnění úkolů“.  
 
V roce 2020 Úřad použil v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. rovněž nároky 
z nespotřebovaných výdajů (NNV) předchozích let v celkové výši 2 998,72 tis. Kč na 
provozní výdaje (1 551,26 tis. Kč) a investiční výdaje (1 447,46 tis. Kč).  
 
Úřad neměl v roce 2020 žádné prostředky na rezervním fondu. Úřad v roce 2020 
převedl na účet Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) členský 
příspěvek za ČR ve výši 3 311,22 tis. Kč.  Úřad neuvolňoval z rozpočtu finanční 
prostředky na odstraňování následků přírodních katastrof nebo na řešení jiných 
krizových situací 
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Příjmy   
 
schválený rozpočet ............................................................................... 241 602,50 tis. Kč 
rozpočet příjmů po změnách ................................................................ 241 602,50 tis. Kč 
skutečnost ............................................................................................ 295 256,23 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................. 122,20 % 
 
 
Příjmy tvořily zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti 
(178 971,95 tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany 
průmyslového vlastnictví (84 171,53 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 (15 202,00 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 (7 737,22 tis. Kč), platby 
od EU za společné projekty a ostatní transfery (7 079,06 tis. Kč), příjmy ze školného 
(525,60 tis. Kč), příjmy za rešerše ochranných známek a za poskytování dat o 
národních ochranných známkách (633,21 tis. Kč), příjmy od VPI za vykonané 
činnosti podle mezinárodní smlouvy (307,13 tis. Kč.) Současně Úřad obdržel (187,15 
tis. Kč) mimorozpočtových prostředků od EPO na realizaci Bilaterálního 
kooperačního plánu. 
 
 

Výdaje  
 
schválený rozpočet ............................................................................... 213 014,29 tis. Kč 
rozpočet výdajů po změnách ................................................................ 212 972,74 tis. Kč 
skutečnost včetně použití mimorozpočtových prostředků a NNV ......... 207 587,54 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 97,47 % 
 
Úspory bylo dosaženo především v provozních výdajích za poskytované služby 
(5 588,32 tis. Kč) a u investic (3 236,24 tis. Kč) díky vysoutěžení nižších než 
předpokládaných cen a přesunutí realizace části investic na rok 2021. V roce 2021 
budou tyto prostředky součástí NNV a použity k pokrytí nezbytných výdajů, zejm. na 
opravy a údržbu.  
 
Úřad v roce 2020 čerpal výdaje v následující skladbě: 
 
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,   
  pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP ........................ 151 438,59 tis. Kč 
- výdaje na zajištění provozu a odborných činností ................................ 37 196,56 tis. Kč 
- kapitálové výdaje (program EDS/SMVS) .............................................. 14 895,22 tis. Kč 
- výdaje na provozní financování společných projektů EU a ČR ................. 569,54 tis. Kč 
- použití mimorozpočtových prostředků ....................................................... 176,41 tis. Kč 
- příspěvek pro WIPO ............................................................................... 3 311,22 tis. Kč 
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Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 192 692,32 tis. Kč. Platy zaměstnanců  
a ostatní platby za provedenou práci činily 111 608,28 tis. Kč, pojistné placené 
zaměstnavatelem činilo 37 615,22 tis. Kč a příděl do FKSP dosáhl 2 215,09 tis. Kč.  
 
Z provozních výdajů byly nejvyšší částky vynaloženy na služby zpracování dat (zejm. 
na provoz, obnovu, údržbu HW, SW, IS) a na ostatní služby zejm. stravování, úklid, 
ostrahu, tisk, překlady, přístup do rešeršních databází ve výši 17 746,74 tis. Kč a dále 
na nákup drobného dlouhodobého majetku a materiálu ve výši 8 697 tis. Kč. 
Mimorozpočtové prostředky byly čerpány ve výši 176,41 tis. Kč na úhradu cestovních 
nákladů, školení a vzdělávání.  
 
Investiční výdaje byly čerpány ve výši 14 895,22 tis. Kč. Na obnovu výpočetní 
techniky, softwarové vybavení a rozšíření informačních systémů bylo vynaloženo 
10 382,64 tis. Kč, na rekonstrukci světlíků a upgrade elektronického zabezpečovacího 
systému sídla Úřadu 4 512,58 tis. Kč. 
 

 

Plnění ukazatelů kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2020 

 
Název ukazatele 

Rozpočet po 
změnách 
(tis. Kč) 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

 
Vyhodnocení 

 Souhrnné ukazatele    

Příjmy celkem 241 602,50 295 256,23 122,20 

Výdaje celkem 
212 972,74 207 587,54* 97,47 

 Specifické ukazatele - příjmy    

Daňové příjmy 80 000,00 84 171,53 105,21 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 

161 602,50 211 084,70 130,62 

v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem 5 602,50 7 079,06** 126,36 

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
           a přijaté transfery celkem 

156 000,00 204 005,64 130,77 

  Specifické ukazatele - výdaje 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

212 972,74 207 587,54* 97,47 

Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci  

111 629,55 111 608,28 99,98 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 730,79 37 615,22 99,69 

Převod do FKSP 
2 215,31 2 215,09 99,99 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
16 375,93 16 375,88 100,00 

Platy zaměstnanců na služeb. místech 94 389,44 94 378,51 99,99 

Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb.    
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Pozn.:  
*) Částka zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 176,41 tis. Kč a nároků 
z nespotřebovaných výdajů (NNV) ve výši 2 998,72 tis. Kč. 
**) Jedná se doplatek za rok 2019 ve výši 2 603,73 tis. Kč, zálohu na rok 2020 ve výši 
4 475,33 tis. Kč (konečné vyúčtování proběhne v 1. čtvrtletí 2021).    
 
 
Závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2020 
schváleným PS Parlamentu ČR dne 17. prosince 2019 byly dodrženy. Rovněž tak byly 
dodrženy závazné limity mzdových prostředků a počty zaměstnanců schválené 
usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 16. září 2019. Současně byly splněny další 
ukazatele Úřadu, jak v oblasti příjmů, tak i výdajů. 
 
 
Rozpočtová opatření 
 
V roce 2020 bylo provedeno 1 rozpočtové opatření schvalované MF ČR (s A-hlavičkou) 
a to: 
 
1) Na základě žádosti Úřadu ze dne 15. července 2020 (A-hlavička 100000850/2020) 
schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet výdajů 
kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu o částku 41 553 Kč na vrub rozpočtu 
Úřadu - kapitoly 344. Jednalo se o prostředky na úhradu výdajů spojených 
s centralizovaným nákupem dezinfekčních prostředků dle usnesení vlády ČR č. 196 ze 
dne 12. března 2020, k veřejné zakázce na centralizovaný nákup dezinfekčních 
prostředků. 
 
Kromě výše uvedeného 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 
(+2 405,25 tis. Kč),   515  –  nákup vody, paliv a energie (-493,49 tis. Kč),  516  – nákup 
služeb  (- 3 932,89 tis. Kč) a  517 – ostatní nákupy (+2 733,33 tis. Kč) z důvodu nutnosti 
reagovat na aktuální potřeby Úřadu. U kapitálových výdajů došlo k přesunu prostředků 
na seskupení položek 611 – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   (- 1 478,39  
tis. Kč) a 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+ 2 959,85 tis. Kč) pro 
zajištění aktuálních potřeb Úřadu. 
 

 
 
 
 

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

 
6 225,00 
662,50 

5 602,50 
 

 
6 189,85 
618,99 

5 570,86 
 

99,44 
99,44 
99,44 

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem 16 650,00 14 895,22 89,46 

Počet zaměstnanců (průměr přepočtený) 212 199,20 93,96 
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   Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání prostředků  
 

rok/ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

příjmy celkem 
(v mil. Kč) 

273,9 284,2 277,0 281,4 290,4 295,3 

výdaje celkem 
(v mil. Kč) 

167,0 168,9 196,9 194,2 195,4 207,6 

saldo příjmy -
výdaje  

(v mil. Kč) 
+106,9 +115,3 +80,1 +87,2 +95 +87,7 

mzdové výdaje a 
OOV 

(v mil. Kč) 
83,3 87,5 96,1 103,6 104,9 111,6 

počet zaměstnanců 
(prům. přepočt.) 

 
214 208 205 203 201 199,2 

výdaje na 1 
zaměstnance 

(v tis. Kč) 
780 812 960 957 972 1042 

mzdové výdaje na 
1 zaměstnance 

 (v tis. Kč) 
389 421 469 510 522 560 

příjmy na 1 
zaměstnance  

  (v tis. Kč) 
1 280 1 366 1 351 1 386 1 445 1482 

 

 

 
Jednoznačným rysem efektivnosti a hospodárnosti Úřadu je kladné saldo příjmů proti 
výdajům v dlouhém období posledních let. Jeho výše vzrostla z necelých 55 mil. Kč 
v roce 2010 na 115 mil. Kč v roce 2016. Díky mzdové politice vlády ČR došlo v roce 
2020 ke zvýšení mzdových výdajů. Celkové výdaje Úřadu ve srovnání s rokem 2019 
přitom mírně vzrostly a při nárůstu příjmů saldo dosáhlo 87,7 mil. Kč. Pozitivním faktem 
je, že vysoká tvorba příjmů na 1 zaměstnance Úřadu zůstala zachována. 
  
O efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků rovněž svědčí, že se dlouhodobě 
udržuje vysoký poměr vytvořených příjmů k vynaloženým mzdovým prostředkům 
2,65 : 1. 
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P Ř Í J M Y 

 
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY 
rozpočet příjmů 2019 ........................................................................ 235 787,00 tis. Kč 
rozpočet příjmů 2020 ........................................................................ 241 605,50 tis. Kč 
  
SKUTEČNÉ PŘÍJMY 
skutečné příjmy v roce 2019 ............................................................. 290 393,59 tis. Kč  
skutečné příjmy v roce 2020 ............................................................. 295 256,23 tis. Kč  
 
 
Příjmy dosažené v roce 2020 byly v porovnání s předchozím obdobím vyšší, a to o cca 
4 863 tis. Kč. K nárůstu došlo zejména u poplatků za udržování evropských patentů 
v platnosti (+13 991,50 tis. Kč), u kompenzace části nákladů od EUIPO za 
poskytování informací o fungování systému ochranných známek EU podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 (+7 737,22 tis. Kč) a u plateb od EU 
za společné projekty a ostatní transfery (+1 551,22 tis. Kč). 
 
Větší pokles zaznamenaly např. poplatky za udržování národních patentů v platnosti    
(-10 254,67 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 (-4 341,34 tis. Kč), 
správní poplatky (-1 177,13 tis. Kč), příjem od VPI za vykonané činnosti podle 
mezinárodní smlouvy (- 692,48 tis. Kč) a příjmy za rešerše ochranných známek a za 
poskytování dat o národních ochranných známkách (-331,84 tis. Kč).  
  
Podseskupení položek 136 - správní poplatky – řízení před Úřadem je zpoplatněno 
podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Celková částka vybraných 
správních poplatků činila 84 171,53 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 24 522,75 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 15 202,00 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 (7 737,22 tis. Kč). Menší částky pak tvořily příjmy za rešerše na 
přihlášky ochranných známek Společenství prováděné pro EUIPO (211,33 tis. Kč) a za 
poskytování dat o národních ochranných známkách (338,92 tis. Kč). Dalšími příjmy 
v tomto podseskupení položek byly zejména příjmy za školné a kurzy (525,60 tis. Kč), 
za rešerše ochranných známek (82,96 tis. Kč), za patentové rešerše (47,97 tis. Kč), za 
poskytování podkladů z patentových spisů (51,58 tis. Kč) a za prodej odborných 
publikací Úřadu (14,82 tis. Kč). Drobné příjmy byly dosaženy za reprografické služby 
poskytované veřejnosti. 
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Na podporu příjmů z vlastní činnosti zpřístupňuje Úřad maximum informací o své 
činnosti a předmětech průmyslověprávní ochrany zdarma prostřednictvím webových 
stránek (www.upv.cz). Kromě rešeršních databází, formulářů potřebných pro řízení o 
předmětech průmyslověprávní ochrany a znění právních předpisů jsou zde k dispozici 
také propagační a informační materiály a brožury spolu s nabídkou 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 2020 Úřad ve spolupráci s EPO 
zahájil aktivity na 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 studenty škol všech stupňů.  
 
Úřad v roce 2020 pro posluchače z vysokých škol uspořádal celkem 16 přednášek, 
většinu online formou.  
 
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. 
 
Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje získal Úřad akreditaci 
MŠMT pro kurz pro pedagogy Průmyslové vlastnictví a jak o něm učit. 
 
Úřad se v roce 2020 zúčastnil Veletrhu vědy. Tuto akci zaměřenou na studenty a žáky 
středních a základních škol, k podpoře jejich zájmu o vědu, techniku a studium 
technických oborů pořádá každoročně Akademie věd, tentokrát online formou. 
 
Více než 400 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. 
Během roku 2020 se Úřad organizačně či odborně podílel na 3 seminářích Českého 
svazu vynálezců a zlepšovatelů. Zaměstnanci Úřadu přednášeli na seminářích 
organizovaných vysokými školami, knihovnami, Vrchním soudem i vzdělávacími 
agenturami. Celkem bylo zaměstnanci Úřadu za rok 2020 realizováno téměř 50 
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 
příležitost k neformálnímu setkání se zástupci Úřadu a k prodiskutování otázek, které 
návštěvníky zajímají. Vzhledem k pandemické situaci se mnoho veletrhů v roce 2020 
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nekonalo, i tak se nám podařilo zúčastnit se alespoň některých - Střechy Praha a For 
Interior 2020. Na obou veletrzích byly představeny aktivity Úřadu zaměřené na 
zvyšování povědomí o průmyslověprávní ochraně mezi veřejností. 
 
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. 
 

Podseskupení položek 213 - příjmy z pronájmu majetku - vykazuje celkovou částku          
12,75 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 
ztrátu 0,93 tis. Kč v kurzových rozdílech při transferech finančních prostředků z důvodu 
kolísavého kurzu koruny.  
 
Podseskupení položek 231 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku - představují 
částku 16,91 tis. Kč za prodej kovového odpadu do sběrného dvora. 
 
Podseskupení položek 232 - ostatní nedaňové příjmy - vykazuje částku 213,22 tis. Kč, 
která zahrnuje kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení (55,00 tis. Kč) a 
dále přeplatky, náhrady, pojistné plnění a dobropisy-příjmy z let minulých (158,22 tis. 
Kč).  
 
Podseskupení položek 235 -  příjmy za využívání dalších majetkových práv - obsahuje 
částku 178 971,95 tis. Kč, kterou tvoří poplatky za udržování národních patentů 
v platnosti  (30 124,45 tis. Kč) a poplatky za udržování evropských patentů v platnosti 
(148 847,50 tis. Kč). 
 
Podseskupení položek 413 - převody z vlastních fondů - obsahuje mzdové prostředky a 
příslušenství nevyplacené za měsíc prosinec 2019 v lednu 2020 ve výši 81,83 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 2019 ve   

výši 2 603,73 tis. Kč a zálohy na rok 2020 ve výši  4 475,33 tis. Kč, 
2. mimorozpočtové prostředky:  
   - příspěvek od EPO ve výši 187,15 tis. Kč poskytnutý na úhradu nákladů rámci 

schválené kooperační politiky s EPO. 
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V Ý D A J E  
 

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 
rozpočet výdajů 2019 ........................................................................... 196 933,21 tis. Kč 
rozpočet výdajů 2020 ........................................................................... 212 972,74 tis. Kč 
 
SKUTEČNÉ VÝDAJE 
skutečné výdaje 2019 vč. mimorozp. prostředků a NNV ...................... 195 397,49 tis. Kč 
skutečné výdaje 2020 vč. mimorozp. prostředků a NNV ...................... 207 587,54 tis. Kč 
 
Výdaje se ve srovnání s rokem 2019 zvýšily jak v rozpočtu, tak ve skutečnosti. 
Důvodem růstu rozpočtu bylo zvýšení prostředků na platy včetně příslušenství pro rok 
2020. Konečné skutečné výdaje pak zahrnují i použité mimorozpočtové prostředky ve 
výši 176,41 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 998,72 tis. Kč. Úspory 
proti rozpočtu bylo dosaženo především v provozních výdajích za poskytované služby 
(5 588,32 tis. Kč) a u investic (3 236,24 tis. Kč) díky vysoutěžení nižších než 
předpokládaných cen a odložení realizace části investic. V roce 2021 se tyto prostředky 
stanou součástí NNV a budou použity k pokrytí nezbytných výdajů, zejm. na opravy a 
údržbu. 
 
 

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 
 

V roce 2020 Úřad použil část mimorozpočtových prostředků, které obdržel od EPO, v 
celkové výši 176,41 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s další fází spolupráce, která 
se řídila schválenou kooperační politikou.  

 
Rok 2020 byl EPO označen za rok přechodný, jelikož se připravovala nová strategie 
spolupráce na další období. Aktivity i tak probíhaly podle původního schématu a v rámci 
kooperační politiky podle dokumentu CA/24/14. 
 
Spolupráce probíhala v základních oblastech:   

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

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

 
Každý z uvedených projektů (oblastí) byl tvořen několika subprojekty.  
 
Součástí programu spolupráce s EPO mělo být v roce 2020 intenzivní vzdělávání 
v určených oblastech formou účasti zaměstnanců Úřadu na seminářích pořádaných 
Evropskou patentovou akademií (dále jen „EPA“), účast na konferencích, příprava a 
adaptace výukových materiálů. Vzhledem ke světové pandemii však muselo být 
vzdělávání prezenční formou značně omezeno či odloženo a většina programů byla 
převedena do online verze.  
 
Celkem 12 zaměstnanců Úřadu se zúčastnilo 4 distančních e-learningových kurzů a 3 
zaměstnanci se účastnili 2 seminářů EPA. V rámci spolupráce se 5 zástupců Úřadu 
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zúčastnili 3 odborných konferencí – PATLIB online, EPOPIC online, Boards of Appeal 
and key decisions online konference a CPC Annual Meeting. 
 
V roce 2020 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 2020 Úřad neměl na rezervním fondu žádné prostředky a také do něj nepřevedl 
žádné prostředky z rozpočtu.  
 
 
STAV NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV) 
  
V roce 2020 vykazoval stav nároků z nespotřebovaných výdajů tyto hodnoty: 
 
                                                                                     v tis. Kč 

stav k 1. 1. 2020 stav k 31. 12. 2020 rozdíl 

3 293,49 294,77 - 2 998,72 

 
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2020 zahrnovaly nevyčerpané výdaje na 
provoz a odborné činnosti. V průběhu roku Úřad čerpal nároky ve výši 2 998,72 tis. Kč a 
to na provozní potřeby (1 551,26 tis. Kč) a na investiční výdaje (1 447,46 tis. Kč). 
 
K 1. lednu 2021 Úřad vygeneroval celkem 8 738,57 tis. Kč NNV, které lze použít a dle 
platné metodiky se člení na: 
 
I. profilující výdaje na platy a OOV a investiční výdaje  3 257,02 tis. Kč, 
            
II. neprofilující výdaje, tj. běžné výdaje kapitoly   5 481,55 tis. Kč. 
 
Vygenerovaný objem NNV k 1. lednu 2021 představuje pouze NNV, které Úřad 
v průběhu roku 2021 může zapojit do výdajů. Nedošlo k vytvoření NNV, které v souladu 
s rozpočtovými pravidly nelze použít.  
 

 

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE 
 (systémově určené výdaje) 
  
V roce 2020 bylo z celkových výdajů Úřadu použito 7,17 % k úhradě investic. 
 
skutečné investiční výdaje v roce 2019 .................................................. 10 777,61 tis. Kč 
skutečné investiční výdaje v roce 2020 .................................................. 14 895,22 tis. Kč 
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Ve srovnání se skutečností roku 2019 investiční výdaje vzrostly celkem o 4 117,61 tis. 
Kč, v oblasti programového vybavení a IT se snížily, v oblasti modernizace budov a 
zařízení se naopak zvýšily. 
 
Čerpání investičních výdajů podle seskupení položek 
 
611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku .........................  5 161,68 tis. Kč 
          6111 programové vybavení ........................................................... 5 161,68  tis. Kč 
           
612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku .............................. 9 733,54 tis. Kč 
          6121 budovy, haly a stavby ............................................................ 4 512,58 tis. Kč 
          6125 výpočetní technika ................................................................. 5 220,96 tis. Kč 
 
Veškeré investiční výdaje v r. 2020 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 
 
- dodávka velkokapacitní tiskárny  ............................................................. 117,03 tis. Kč 
- dodávka 3 ks serverů .............................................................................. 603,80 tis. Kč 
- dodávka a instalace záložního bateriového zdroje .................................. 618,56 tis. Kč 
- dodávka a implementace monitorovacího systému síťového provozu . 1 470,09 tis. Kč 
- dodávka síťových prvků ........................................................................ 2 411,48 tis. Kč 
- upgrade Inform. systému řízení o přihl. a vedení rejstříků prům. práv  . 2 385,15 tis. Kč 
- upgrade Inform. systému duševního vlastnictví  ................................... 2 416,13 tis. Kč 
- vytvoření webových stránek Úřadu ......................................................... 360,40 tis. Kč 
 
akce „02“ – „Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví 
 
- modernizace elektronického zabezpečovacího systému sídla Úřadu ..... 612,41 tis. Kč  
- vybudování požárního zastřešení světlíků ve vstupní hale a studovně 3 900,17 tis. Kč 
 
  
Časové rozložení čerpání investičních prostředků v roce 2020 (v tis. Kč): 
 
Skutečná výše výdajů v jednotlivých měsících roku 2020 je uvedena v následující 
tabulce:                                                                                                        
                  v tis. Kč 
    

 

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 0 0 0 0 27 0 1383 13485 

celkové 
výdaje 

0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 1410 14895 

% 
čerpání 

0 0 0,2 99,8 



18 

 

Čerpání investičních prostředků v prosinci 2020 bylo ovlivněno zejména realizací 
veřejných zakázek na upgrade informačních systémů Úřadu s termínem dokončení a 
předání ke konci roku 2020. 
 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 
  

skutečné neinvestiční výdaje v roce 2019 ............................................ 184 619,88 tis. Kč 
skutečné neinvestiční výdaje v roce 2020 ............................................ 192 692,32 tis. Kč 
 
v tom:   platy, OOV, pojistné, FKSP ...................................................... 151 438,59 tis. Kč 
               provoz a odborné činnosti .......................................................... 37 196,56 tis. Kč 

 společné projekty EU a ČR (bez platů s příslušenstvím) ................ 569,54 tis. Kč  
  mimorozpočtové prostředky ............................................................ 176,41 tis. Kč             

             příspěvek pro WIPO .................................................................... 3 311,22 tis. Kč 
 
Vyšší čerpání neinvestičních výdajů proti roku 2019 se realizovalo v oblasti platů a 
příslušenství, u provozních výdajů bylo čerpání ve srovnání s rokem 2019 nižší. 
 
 
Časové rozložení čerpání neinvestičních prostředků v roce 2020 (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 i úhradou členského příspěvku pro 
WIPO v prosinci 2020 (3,3 tis. Kč), pořízením DHM (zejm. notebooků) a materiálu     
(4,1 tis. Kč) a údržbou a opravami (2,0 tis. Kč). 
 

 

 
 

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 

3415 2178 1883 2602 3092 1353 3824 1315 2011 2620 4738 12223 

výdaje 
celkové 

3415 5593 7476 10078 13170 14523 18347 19662 21673 24293 29031 41254 

% 
čerpání 

18,1 17,1 17,3 47,5 
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Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb -
151 438,59 
 

Prostředky na platy  
Rozpočet (konečný) .............................................................................. 110 765,37 tis. Kč 
skutečné výdaje .................................................................................... 110 754,39 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 99,99 % 
Z prostředků na platy bylo vyplaceno: 
- na společné projekty EU a ČR ................................................................ 4 138,66 tis. Kč 
 
Ostatní platby za provedenou práci 
Rozpočet (konečný) ..................................................................................... 864,18 tis. Kč 
skutečné výdaje ........................................................................................... 853,89 tis. Kč 
plnění .................................................................................................................... 98,80 % 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
závazný limit ........................................................................................... 37 950,08 tis. Kč 
odvod ...................................................................................................... 37 615,22 tis. Kč 
 

Z prostředků na pojistné připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR ............................................................... 1 398,87 tis. Kč  
 
Převod FKSP 
závazný limit ............................................................................................. 2 215,31 tis. Kč 
převod....................................................................................................... 2 215,09 tis. Kč 
 
Z prostředků na převod FKSP připadlo:  
- na společné projekty EU a ČR ..................................................................... 82,77 tis. Kč 

 

Počet zaměstnanců 
závazný limit ........................................................................................................... 212,00 
průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) ........................................................... 199,20 
plnění .................................................................................................................... 93,96 % 
 

     

Plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů 
 

Ukazatel Kategorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet 

zaměstnanců 
dle 

systemizace 

Rozpočet 
(osob) 221 224 229 229 223 212 

Počet zaměst. 
prům.evidenční 

Skutečnost 
(osob) 

223 218 214 213 210 207 

Počet zaměst. 
prům. přepočt. 

Skutečnost 
(osob) 

214 208 205 203 201 199 

Platy 
zaměstnanců 

Rozpočet 
(tis. Kč) 

82 515 86 664 95 134 102 232 104 067 110 765 

OOV 
Rozpočet 
(tis. Kč) 

839 864 974 1 411 864 864 

Základní platy 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
77 589 81 273 87 987 94 682 98 019 110 754 
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Systemizovaný počet zaměstnanců byl vůči jejich průměrnému evidenčnímu počtu plněn 
na 93,96 %. Úřad se dlouhodoběji potýká s nedostatkem vhodných uchazečů na obsazení 
volných služebních a pracovních míst. S ohledem na snižování počtu služebních a 
pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020, epidemiologickou situaci a doporučení 
Ministerstva vnitra odložit vyhlašování výběrových řízení bylo v roce 2020 vypsáno celkem 
10 výběrových řízení, z nichž 9 bylo ukončeno zařazením/jmenováním na 
služební/pracovní místo. 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 2020 bylo 67 % 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 2020 byla 
práce na kratší úvazek umožněna 31 zaměstnancům, z toho 30 ženám, převážně 
z důvodu péče o dítě.  
 
Výdaje na platy s příslušenstvím tvořily v roce 2020 cca 73 % z celkových výdajů Úřadu, 
oproti předchozím dvěma rokům je stejný stav. Objem pohyblivé složky platů se pohybuje 
kolem 5,8 % celkového objemu vyplacených platů. 
 

 
 

 
Specifikace výdajů na zajištění provozu a odborných činností, vč. použití  
mimorozpočtových prostředků a NNV – bez EU a příspěvků (37 372,97 tis. Kč) 
 
504 – Odměny za užití duševního vlastnictví ......................................... 876,24 tis. Kč 
          5041 autorské honoráře ..................................................................... 170,74 tis. Kč 
          5042 odměny za užití počít. programů  .............................................. 705,50 tis. Kč 
 
513 - Nákup materiálu............................................................................ 8 697,04 tis. Kč 
          5132 ochranné pomůcky ................................................................... 432,57 tis. Kč 
          5133 léky a zdrav. materiál .................................................................... 1,94 tis. Kč 
          5134 oděv a obuv ................................................................................... 4,44tis. Kč 

Pohyblivá 
složka 

Skutečnost 
(tis. Kč) 

4 854 5 390 7 146 7 545 5 118 6 504 

OOV 
Skutečnost 

(tis. Kč) 
838 860 969 1 409 861 854 

Nemoc 
v kalendářních 

dnech 

Skutečnost 
(dny) 

2 311 2 190 2 514 2 496 2 032 1 802 

Průměrný 
měsíční plat 

Rozpočet (Kč) 31 114 32 241 34 619 37 202 38 889 43 540 

Průměrný 
měsíční plat 

Skutečnost (Kč) 
 

32 104 34 721 38 672 41 878 43 162 46 333 

Podíl platů 
a přísl. na 
celkových 
výdajích 

Skutečnost 
(%) 

67,3 70,12 66,37 72,39 73 72,95 
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          5136 odborné knihy a časopisy ......................................................... 492,44 tis. Kč 
          5137 kancel. nábytek a vybavení, zařízení pro údržbu, vybavení  

         společných prostor, PC a mobilní telefony ............................ 3 710,07 tis. Kč 
          5139 kancelářské potřeby, materiál pro údržbu budov, 

           spotřební materiál pro tiskárny, tiskopisy, ND pro PC ........... 4 055,58 tis. Kč 
 
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje ........................................................ 80,79 tis. Kč 
          5142 realizované kurzové ztráty .......................................................... 80,79 tis. Kč   
  
515 – Nákup vody, paliv a energie ....................................................... 3 049,09 tis. Kč  
          5151 vodné a stočné ......................................................................... 275,67 tis. Kč 
          5153 plyn pro vytápění ...................................................................... 815,19 tis. Kč 
          5154 elektrická energie ................................................................... 1 892,29 tis. Kč 
          5156 PHM ............................................................................................ 65,94 tis. Kč 
 
516 - Nákup služeb .............................................................................. 20 036,82 tis. Kč 
          5161 poštovné ................................................................................... 537,50 tis. Kč 
          5162 služby elektronických komunikací ............................................. 332,26 tis. Kč 
          5163 bankovní poplatky, pojištění vozidel a budov ............................ 100,99 tis. Kč 
          5164 pronájem výstav. ploch na veletrzích, salonků pro VIP ............... 94,26 tis. Kč 
          5166 poradenské služby, dozorové audity ......................................... 615,52 tis. Kč 
          5167 odborná školení a jazyková výuka ......................................... 1 078,10 tis. Kč 
          5168 služby zpracování dat a výdaje na provoz 

         a údržbu HW, SW a IS Úřadu ............................................... 6 311,46 tis. Kč 
          5169 ostraha, úklid, odvoz odpadu, tisk patentové literatury,  

              výroční zprávy a časopisu, příspěvek na stravování, 
              překlady anotací, rešerše v databázích, revize ................... 10 966,73 tis. Kč 

 
517 - Ostatní nákupy.............................................................................. 3 586,09 tis. Kč 
          5171 opravy a udržování ................................................................ 3 344,66 tis. Kč 
          5172 programové vybavení ................................................................. 12,99 tis. Kč 
          5173 cestovné ..................................................................................... 92,48 tis. Kč 
          5175 pohoštění a cateringové služby .................................................. 87,03 tis. Kč 
          5179 ostatní nákupy ............................................................................ 48,93 tis. Kč 
 
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy ................................. 244,18 tis. Kč 
          5192 soudní poplatky ......................................................................... 133,78 tis. Kč 
          5194 dary zahraničním delegacím ..................................................... 110,40 tis. Kč 
 
536 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ...................... 31,16 tis. Kč 
          5362 daně z vyplacených honorářů, poplatky ...................................... 31,16 tis. Kč 
 
542 - Náhrady placené obyvatelstvu ....................................................... 765,40 tis. Kč 
          5424 náhrady mezd v době nemoci ................................................... 765,40 tis. Kč 
 
590 – Ostatní neinvestiční výdaje ............................................................... 6,16 tis. Kč 
          5909 ostatní neinvestiční výdaje  ........................................................... 6,16 tis. Kč 
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Celkový přehled výdajů na provoz a odborné činnosti za období 2015 – 2020   
 
  v tis. Kč 

 
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 pro rok 2020 
(569,54 tis. Kč bez platů zaměstnanců s příslušenstvím, komunitární program) 
 

V roce 2020 pokračovala spolupráce Úřadu s EUIPO, opět formou jednoletého 
kooperačního programu. Obecným cílem programu je zvýšení povědomí o ochranné 
známce EU (dále jen „EUTM“) a průmyslovém vzoru Společenství (dále jen „RCD“) v 
České republice, a dále zvýšení počtu, a především kvality přihlášek EUTM  
a RCD podaných českými přihlašovateli. Náplní kooperačního programu bylo 
především poskytování informací o EUTM a RCD na informačních střediscích Úřadu, 
internetových stránkách i prostřednictvím služby Helpdesk. Součástí programu byla  
i přednášková činnost a součinnost s orgány státní správy, harmonizace praxe 
národních úřadů zaměřené zejm. na vyhledávácí nástroje a databáze. Dále prezentace 

 
VÝDAJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

504 Odměny za užití duš. vlast. 185 127 210 454 597 876 

513 Nákup materiálu 5 818 5 613 6 308 4 547 4 981 8 697 

514 Úroky a ostatní. fin. výdaje 132 127 190 124 133 81 

515 Nákup vody, paliv, energie 3 763 3 228 3 029 3 276 3 448 3 049 

516 Nákup služeb 23 602 22 781 24 729 22 484 20 738 20 037 

517 Ostatní nákupy 9 484 4 749 7 104 7 305 7 655 3 586 

519 Ostatní výdaje 178 94 708 322 171 244 

536 Platba daní a poplatků 38 33 24 36 32 31 

542 Náhrady obyvatelstvu 380 388 430 576 757 765 

590 Ostatní neinvest. výdaje 39 3 0 0 0 6 

 
CELKEM 43 619 37 142 42 732 39 124 38 512 33 373 
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na výstavách a veletrzích a poskytování dat o národních ochranných známkách a 
průmyslových vzorech EUIPO. 
 
Celkové výdaje na realizaci kooperačního programu činily 6 189,85 tis. Kč, z toho 10 % 
výdajů (618,99 tis. Kč) hradil Úřad a 90 % výdajů (5 570,86 tis. Kč) připadá na EUIPO. 
 

Na platech zaměstnanců včetně příslušenství bylo vyplaceno 5 620,31 tis. Kč, ostatní 
výdaje byly použity v následující skladbě: 
 
516 – Nákup služeb ..................................................................................... 569,54 tis. Kč    
          5162 internet pro zajištění dostupnosti služeb ..................................... 64,78 tis. Kč  
          5163 pojištění ........................................................................................ 2,21 tis. Kč 
             5164 pronájem výstavních ploch a služeb s tím spojených ................. 33,99 tis. Kč 
          5168 zpracování dat a služby související s ICT ................................. 468,56 tis. Kč 
 

 

 
Financování společných projektů EU a ČR 

        v tis. Kč  
 

 
 

Projekty 

Rozpočet Skutečnost 
kryto příjmy 

od EU 
 

ze SR 
 

celkem 
přijato od 

EU 
výdaje 

SR 

předfinan
cování 
ze SR 

výdaje 
celkem 

Kooperační program 
s EUIPO na rok 2019 

2019 5 787 643 6 430 2 947 628 5 648 6 276 

2020    2 604**    

Kooperační program 
s EUIPO na rok 2020 

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

 

Pozn.: 
*) V roce realizace programu dostává Úřad od EU zálohu. Doplatek prostředků 
zasílá EU po vyúčtování programu v následujícím kalendářním roce.  
**) Doplatek za rok 2019 (2 604 tis. Kč) byl přijat v průběhu roku 2020.  
 

 
 

ZÁLOHOVÉ PLATBY  
 

Na účtu 314 - poskytnuté provozní zálohy byl veden k 31. prosinci 2020 zůstatek 
357,77 tis. Kč, který zahrnuje zejména zálohy na odběr elektrické energie, vody a 
plynu.  
   
Ostatní fakturované zálohy za práce a dodávky byly v roce 2020 vyúčtovány v souladu 
s § 49 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
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VÝDAJE NA REALIZACI AKCÍ EVIDOVANÝCH V PROGRAMU č. 044 02 
V RÁMCI EDS/SMVS 
 
V roce 2020 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 a 2020.  
 
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 2020 bylo 
na tyto akce vynaloženo celkem 10 382,64 tis. Kč, z toho na podprogram č. 
044 021 celkem        10 231,46 tis. Kč a na podprogram č. 044 022 celkem 
4 512,58 tis. Kč.  
 
 
V roce 2020 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 2020 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 2020 se jednalo zejména o úpravy 
uvedených systému, které jsou součástí strategie Digitální Česko, zejména pak 
redesign prostředí ISDV v souladu s Designsystémem eGovernemntu 
(designsystem.gov.cz) a vytvoření dashboardu (příprava pro napojení na Portál 
občana), modul pro překlady třídníků ochranných známek a průmyslových vzorů, úprav 
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elektronického podání za účelem stanovení správních poplatků (příprava na napojení 
na platební bránu), úpravy modulu SyPP pro práci s důkazními materiály, upgrade 
systémového a databázového software, úpravy webových služeb a systému 
elektronického podepisování, implementace WIPO standardu ST.26 a úpravy 
z uživatelských požadavků v oblasti zpracování mezinárodních ochranných známek. 
Dále byla vytvořena nová verze webové prezentace Úřadu v souladu 
s Designsystémem eGovernmentu. 
 
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 
zálohovaného napájení datového centra, obměně systému monitoringu síťového 
provozu v souvislosti plánovaným připojením na centrální dohled Národního Úřadu pro 
kybernetickou a informační bezpečnost, výměně 15 ks zastaralých síťových prvků na 
konci životnosti, výměně 1 ks velkokapacitní tiskárny a výměně 3 ks zastaralých serverů 
na konci životnosti. Specifikace je uvedena na str. 18. 
 
V roce 2020 bylo na tuto akci čerpáno celkem 10 382,64 tis. Kč. 
 
 
„Pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví“ 
 
V oblasti hmotných investic Úřad modernizoval elektronický zabezpečovací systém 
sídla Úřadu a vybudoval požární zastřešení světlíků. Specifikace je uvedena na str. 18. 
 
V roce 2020 bylo na tuto akci vynaloženo celkem 4 512,58 tis. Kč. 
 
 

MAJETKOVÉ ZMĚNY 
 
V roce 2020 Úřad neuskutečnil žádný bezúplatný převod majetku ve smyslu vyhlášky      
č. 419/2001 Sb., v platném znění. 
 
 

KONTROLNÍ SYSTÉM ÚŘADU 
 
Vnitřní kontroly 
 
V roce 2020 bylo interním auditorem Úřadu provedeno a uzavřeno, v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 6 interních auditů, 
z toho 4 zaměřené do ekonomické oblasti, 1 zaměřený na soulad činnosti Úřadu se 
spisovým řádem Úřadu a 1 zaměřený na soulad činnosti Úřadu se správním řádem 
Úřadu.  
 
Provedenými interními audity bylo prověřeno: 
 
1. Audit řízení o přihláškách vynálezů a užitných vzorů. Předmětem dílčího interního 
auditu bylo prověření procesu udělení patentů a zápisu užitných vzorů, namátková 
kontrola shody procesu řízení o přihláškách vynálezů a užitných vzorů u vybraného 
vzorku přihlášek s vnitřními předpisy. 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 či závažná pochybení, 
které by měly významný vliv na řízení o přihláškách vynálezů a užitných vzorů. Bylo 
nalezeno pouze několik dílčích nesrovnalostí a ojedinělých chyb. Na základě tohoto 
zjištění 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 procesu řízení o 
přihláškách vynálezů a užitných vzorů. Proces probíhá efektivně a v souladu s vnitřním 
nastavením.  
 
2. Audit systému evidence a nakládání s majetkem. Předmětem dílčího interního 
auditu bylo ověřit správnost postupu při příjmu, evidenci a vyřazování hmotného 
majetku Úřadu. Interní audit byl dále zaměřen na prověření znalosti právních a vnitřních 
předpisů, zejména zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, a dále na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti 
nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu byly zjištěny pouze nedostatky související se založenou 
dokumentací. Žádný ze zjištěných nedostatků nemá z hlediska systému evidence a 
nakládání s majetkem Úřadu dopad na hospodaření Úřadu s majetkem. 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 rámci systému evidence a nakládání 
s majetkem Úřadu. Systém probíhá efektivně a v souladu s vnitřním nastavením.  
 
3. Audit souladu činnosti Úřadu se správním řádem. Předmětem dílčího interního 
auditu bylo prověření, zda Úřad, především v oddělení vstupním a poplatkovém, 
postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem a vnitřními předpisy. 
Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti nastaveného vnitřního 
kontrolního systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v auditované 
oblasti.  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 rámci souladu činností úřadu se 
správním řádem. Procesy probíhají efektivně a v souladu s vnitřním nastavením.  
 
4. Audit inventarizace majetku. Předmětem dílčího interního auditu bylo prověření 
systému inventarizace majetku a závazků Úřadu, vedení dokumentace a účetní 
evidence.  Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti nastaveného 
vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky týkající se systému 
inventarizace majetku a závazků Úřadu.  
 
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 rámci sytému inventarizace majetku a závazků 
Úřadu. Interním auditem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly způsobit 
neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví.  
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5. Audit odpisování dlouhodobého majetku Úřadu. Předmětem dílčího interního auditu 
bylo prověření systému odpisování dlouhodobého majetku Úřadu a určování výše 
odpisů. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a přiměřenosti nastaveného 
vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu.  
V průběhu interního auditu byly zjištěny nedostatky v auditované oblasti, týkající se 
jednak systému určení výše odpisů u dlouhodobého majetku Úřadu v případech, kdy 
došlo ke snížení doby odpisování, a jednak nepropojenosti systému odpisování a 
majetkové evidence. Navržená doporučení byla auditovaným subjektem přijata. 
 
Bylo konstatováno, že nastavení vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti 
nebylo shledáno za dostačující a přiměřeně účinné. Auditované subjekty sice prokázaly 
dostatečně přiměřenou znalost právních i vnitřních předpisů v rámci systému 
odpisování dlouhodobého majetku Úřadu, avšak vzhledem k nepropojenosti systému 
odpisování a majetkové evidence chybí informovanost při vedení evidence 
dlouhodobého majetku Úřadu.  
 
V návaznosti na uvedená zjištění auditovaný subjekt přijal potřebná nápravná opatření. 
  
6. Audit souladu činnosti Úřadu se spisovým řádem. Předmětem dílčího interního 
auditu bylo prověření souladu činnosti Úřadu se spisovým řádem ve znění služebního 
příkazu č. 12 ze dne 15. srpna 2019. Audit byl dále zaměřen na zhodnocení účinnosti a 
přiměřenosti nastaveného vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu. Interní 
audit následný byl zařazen do plánu činnosti útvaru interního auditu na období leden–
prosinec 2020 a proveden na základě povahy zjištěných nedostatků z interního auditu 
č. 3/2019. 
 
V průběhu interního auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky týkající se souladu činností 
Úřadu se spisovým řádem. 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 2020 zaměřily zejména  
na odhalování porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech, odhalování podezření, že by při hospodaření s finančními 
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 2020 byla v Úřadě provedena 1 vnější kontrola.  
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Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP ČR“) provedla kontrolu plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného.  
 
Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích 
základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování 
podávání přehledů o platbách pojistného. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. 7. 
2017 do 29. 7. 2020.  
 
Z provedené kontroly vyplynulo, že ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči 
VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.  
 
 
 

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY 
 
V roce 2020 bylo uskutečněno celkem 12 zahraničních pracovních/služebních cest 
(dále jen „pracovní cesta“), z toho ve 3 případech musel být vyslán více než jeden 
zaměstnanec. 
 
Cestovní náhrady byly hrazeny z prostředků zahraničního partnera plně v případě 1 
pracovní cesty (1 zaměstnanec). U 8 pracovních cest (10 zaměstnanců) hradili výdaje 
Ministerstvo financí ČR nebo zahraniční partner částečně. 
 
Z prostředků státního rozpočtu bylo na zahraničním cestovném zaplaceno celkem      
83,23 tis. Kč.  
 
Většina uskutečněných zahraničních pracovních cest byla spojena s členstvím ČR 
v EU, WIPO, VPI a v Evropské patentové organizaci. 

 
Vlivem pandemie Covid-19 se v roce 2020 od poloviny března všechna jednání, kterých 
by se zástupci Úřadu za standardních okolností účastnili fyzicky, konala pouze 
virtuálně/online. 
 
Cesty/jednání související s členstvím v EU 
 
S členstvím ČR v EU se pojí povinnosti účastnit se jednání pracovních orgánů Rady EU 
a Evropské komise (EK). Úřad se též účastní jednání řídících orgánů EUIPO. 
 
V rámci spolupráce s EUIPO se Úřad aktivně podílí na řadě mnohostranných projektů 
zaměřených na harmonizaci činností národních úřadů průmyslového vlastnictví, 
systému ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Tyto projekty jsou 
zaměřeny zejména 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 služby duševního vlastnictví pro menší podniky a 
pomoci jim zvýšit svou konkurenceschopnost lepším využíváním a ochranou práv 
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duševního vlastnictví. Vzhledem k pandemii Covid-19 bylo navrženo vytvoření fondu 
pro malé a střední podniky s cílem jejich finanční podpory během tohoto období.  
V rámci této iniciativy se zaměstnanci Úřadu zúčastnili dvou jednání.   
 
V roce 2020 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.  
 
Zástupci Úřadu se účastnili plenárního zasedání Evropského střediska pro sledování 
porušování práv duševního vlastnictví (Observatoře) a jeho pracovních skupin pro 
zvyšování povědomí o duševním vlastnictví a pro duševní vlastnictví ve vzdělávání.   
 
Zástupci Úřadu se rovněž zúčastnili dalších akcí pořádaných EUIPO - konference 
k judikatuře IP a 17. ročníku Dnů pro průmysl.      
 
Co se týká jednání v rámci EU, zástupci Úřadu se zúčastnili třech jednání expertní 
skupiny EK pro politiku průmyslového vlastnictví zaměřené na biotechnologické 
vynálezy a otázky s nimi související, na podporu malých a středních podniků 
v návaznosti na pandemii Covid-19 a na podporu využívání duševního vlastnictví 
v souvislosti s pandemií Covid-19 a Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů. 
Uskutečnila se i tři zasedání expertní skupiny k dohodě TRIPS s účastí zástupců Úřadu. 
Dále se Úřad účastnil společného 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 účastnil pěti zasedání Pracovní skupiny pro duševní 
vlastnictví, která byla v roce 2020 zaměřena hlavně na jednání a finalizaci závěrů Rady 
EU k politice duševního vlastnictví a nový akční plán pro duševní vlastnictví a s ním 
související témata, jako například reforma systému ochrany průmyslových vzorů v EU 
nebo podpora malých a středních podniků ve využívání duševního vlastnictví. 
 
V rámci úspěšného spuštění činnosti Jednotného patentového soudu a celého systému 
jednotné patentové ochrany se Úřad zúčastnil jednání Přípravného výboru pro Jednotný 
patentový soud.  
 
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 2020 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.  
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Předseda Úřadu již druhý rok řídil Správní radu, která v reakci na pandemii schválila 
změny Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů, kterými se od 
1. ledna 2021 umožňuje provádět při řízení dokazování v podobě ústní výpovědi formou 
videokonference. V rámci pilotního projektu bylo od ledna do poloviny září 2021 možné 
využít možnost videokonference pro ústní jednání v řízení o odporu. Pokračuje 
provádění Strategického plánu 2023, na kterém se podílejí také členské státy Evropské 
patentové organizace. Výměna dat s jejich národními patentovými úřady bude 
integrována do nové architektury celého patentového řízení. Pokračuje projekt využití 
umělé inteligence při rešerších a strojových překladech patentové literatury. EPÓ 
zmodernizoval databázi Espacenet včetně nástroje pro zobrazení právního stavu 
patentové rodiny. EPO konzultuje strukturu vznikající Observatoře Evropské patentové 
organizace se členskými státy. 
 
Během roku Rozpočtový a finanční výbor Evropské patentové organizace projednal a 
schválil řadu provozních opatření. Byla podpořena nová politika pracovních dohod o 
spolupráci v rešerších jako součást provádění programu sdílení práce dle Strategického 
plánu 2023. Proběhla periodická revize finančních pravidel. Struktura poplatků a vývoj 
příslušného příjmu byla projednána a vzata na vědomí. Byl rovněž projednán a 
jednomyslně podpořen návrh rozpočtu a přehled pracovních míst na rok 2021 s 
výhledem na roky 2022–2025.  
 
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 jednání, na kterém byly členské státy Evropské 
patentové organizace seznámeny s výslednými doporučeními pro společnou praxi 
týkající se posuzování jednotnosti vynálezu a uvedení původce/vynálezce v rámci 
sbližování praxí národních patentových úřadů členských států Evropské patentové 
organizace a praxe EPO. 
 
V rámci spolupráce v oblasti IT měl v roce 2020 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 2020 se uskutečnila konference EPOPIC, zaměřená na patentové informace, 
kde byly diskutovány novinky z oblasti vývoje získávání patentových informací. Zástupci 
Úřadu se také účastnili digitální konference k problematice umělé inteligence, nazvané 
Úloha patentů ve světě řízeném umělou inteligencí. Konference se věnovala debatě o 
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umělé inteligenci (dále jen „AI“) mezi patentovými úřady IP5 a využití AI v patentovém 
řízení v těchto úřadech. Byla představena nejnovější studie EPO mapující trendy ve 
čtyřech průmyslově revolučních technologiích. Věnovala se také otázce 
patentovatelnosti AI a případné evropské strategii pro AI s cílem zajistit Evropě místo 
mezi inovačními lídry v této oblasti.   
 
Shora uvedená jednání, zejména účast na řídících orgánech Evropské patentové 
organizace, úzce souvisí s činností Úřadu zejména 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 61. řádného zasedání shromáždění členských států.  
 
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 expertů pro mezinárodní patentové třídění, 
Výboru pro rozvoj a duševní vlastnictví, Pracovní skupiny pro právní rozvoj 
Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek, Výboru expertů pro 
mezinárodní třídění zboží a služeb pro účely zápisu ochranných známek, zasedání 
pracovní skupiny k právnímu rozvoji Haagského systému pro mezinárodní zápis 
průmyslových vzorů, pracovní skupiny unie PCT a pracovní skupiny pro rozvoj 
Lisabonského systému. 
 
Programový a rozpočtový výbor projednal finanční uzávěrku a finanční výkazy za rok 
2019, zprávu WIPO Nezávislého poradního výboru pro dozor, zprávu externího 
auditora, roční zprávu ředitele odboru interního dozoru, zprávu o pokroku v provádění 
doporučení společné inspekční jednotky, zprávu o výkonnosti WIPO za dvouletí 
2018/19 a výroční zprávu o lidských zdrojích. V diskusi o revidované politice WIPO 
o jazycích a metodice rozdělovaní příjmů a výdajů podle unií bude výbor pokračovat na 
svém nadcházejícím zasedání. 
 
Stálý výbor pro známkové právo, právo průmyslových vzorů a zeměpisných označení 
v roce 2020 projednal v oblasti průmyslových vzorů analýzu odpovědí na dotazník 
ohledně grafického uživatelského rozhraní (dále jen „GUI“), ikon a typů/fontů písma, 
zvážil revidovaný návrh obsahující doporučení na ochranu formou průmyslových vzorů 
pro GUI a 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. V oblasti ochranných známek 
zvážil návrhy týkající se ochrany názvů zemí a zeměpisných názvů národního významu, 
a to rovněž v systému doménových jmen a návrh dotazníku o ochraně národních 
značek v členských státech. V oblasti zeměpisných označení se uskutečnila informační 
část jednání ke dvěma tématům: Vyhodnocení podmínek, které vytvořily základ pro 
ochranu zeměpisných označení, a vyhodnocení jakýchkoli změn těchto podmínek a 
Způsoby, jak zabránit operátorům těžit z používání špatné víry a registrace práv 
k duševnímu vlastnictví se zeměpisným označením.  
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Stálý výbor pro patentové právo v roce 2020 projednával, mimo jiného, např. informaci k 
implementaci předchozího užití, kvalitu patentů se zaměřením na otázky spojené 
s patentovatelností umělé inteligence, opoziční a zrušovací mechanismy v patentovém 
řízení, iniciativy veřejně dostupných databází obsahujících právní stav patentových 
informací o léčivech a vakcínách, důvěrnost komunikace mezi klienty a patentovými 
zástupci či proběhla výměna informací k ustanovením patentových zákonů 
přispívajících efektivnímu transferu technologií. 
 
Na pracovní skupině pro rozvoj Lisabonského systému byl připomenut vstup 
Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních 
(dále jen „ŽA“) v roce 2020 v platnost. Počet členů Lisabonské unie se tak rozšířil na 32. 
Panovala shoda, že diskuse o možném řešení finanční udržitelnosti bude pokračovat na 
příštím zasedání této pracovní skupiny. Proběhla diskuse o návrhu dodatku Společného 
prováděcí řádu k Lisabonské dohodě a ŽA, obsahujícího opatření v případě zásahu 
vyšší moci a o návrhu na revizi článku 5 Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské 
dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.  
 
Zástupci Úřadu se také zúčastnili druhé a třetí konverzace k umělé inteligenci (AI) a 
duševnímu vlastnictví, kde proběhlo zvážení a diskuse formulací strategických otázek 
pro umělou inteligenci v oblasti patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, 
autorského práva a prav souvisejících a obchodního tajemství, ale i pro případné využití 
AI v řízení o přihláškách průmyslových práv nebo otázek dotýkajících se dat a přístupu 
k nim.   
 
Dále se uskutečnily dva webináře na téma zelené technologie v i mimo Evropu a 
ochrana označení původu a zeměpisných označení. Seminář týkající se zeměpisných 
označení byl mimo jiné zaměřen na zvláštnosti ochrany zeměpisných označení 
v Evropě, právní úpravu označení původu a zeměpisných označení v Gruzii a důvody 
pro odmítnutí ochrany. V oblasti zeměpisných označení se zástupci Úřadu také 
zúčastnili konference „Posílení zeměpisných označení“, která byla zaměřena na 
posílení významu zeměpisných označení a jejich ochrany v Evropě a poskytla informaci 
o plánované revizi systému ochrany zeměpisných označení. 
 
V kontextu rozvíjející se spolupráce s WIPO v oblasti mediace se zástupci Úřadu 
zúčastnili workshopu k mediaci a arbitráži, který si kladl za cíl zlepšit povědomí o 
možnostech alternativního řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví. Poskytl také 
informaci o průběhu mediačních a arbitrážních řízení se zvláštním odkazem na 
uplatnění pravidel mediace a arbitráže v konkrétních případech sporů v oblasti 
duševního 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 přispívají k rozšiřování mezinárodní spolupráce a k harmonizaci 
světových a regionálních standardů v oblasti práv průmyslového vlastnictví. 
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