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Stížnost  

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví odpovídám na Vaše podání ze dne  

11. února 2020. Ve Vašem podání sdělujete svůj názor k platbě udržovacího poplatku k patentu 

č. 308175, jehož jste původcem, a to za 1. – 9. rok udržování patentu v platnosti.  

Předmětný patent č. 308175 byl udělen k přihlášce vynálezu zn. spisu PV 2011-536, podané 

přihlašovatelem ………………... 

Poplatky za udržování patentu v platnosti určuje zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za 

udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu 

rostlin a o změně některých zákonů.  Zákon neurčuje žádný orgán, tedy ani Úřad průmyslového 

vlastnictví, který by dané poplatky mohl snižovat či jejich zaplacení promíjet. Následkem 

neuhrazení příslušného poplatku je zánik práv z patentu. Bude-li tedy mít přihlašovatel – 

……………………………….. – zájem na vzniku patentových práv k předmětnému vynálezu, 

musí zaplatit poplatek v souladu s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne  

27. 12. 2019. Vašeho postavení původce vynálezu se tato skutečnost nedotkne. 

Poplatek není nikterak retrospektivní. Zákon sice umožňuje platit poplatek až poté, co byl 

patent udělen, tedy teprve v případě, jestliže přihlašovateli mohou reálně vniknout práva 

majitele patentu. Oddálením plateb udržovacích poplatků na dobu, kdy už je jasno v otázce 

patentovatelnosti řešení, je pro přihlašovatele výhodnější, než by bylo průběžné placení ročních 

poplatků. Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Je třeba si uvědomit, že již od data  
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zveřejnění přihlášky vynálezu požívá vynález tzv. předběžné ochrany, kdy přihlašovateli 

přísluší přiměřená náhrada od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu ve Věstníku její 

předmět využíval. Ode dne podání přihlášky svědčí přihlašovateli navíc právo přednosti. Stejný 

nebo obdobný systém je zaveden ve většině zemí světa.  

Ve věci délky řízení o udělení patentu k přihlášce vynálezu č. PV 2011-536 je třeba konstatovat, 

po důkladném prozkoumání spisu předmětné přihlášky vynálezu, že Úřad průmyslového 

vlastnictví postupoval v řízení v souladu s právními předpisy, a to zákonem č. 527/1990 Sb.,  

o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Výsledek úplného průzkumu spolu s řádným věcným 

odůvodněním a rovněž upozorněním na nejasnost hlavního patentového nároku byl sdělen 

přihlašovateli, s výzvou k vyjádření. Ve lhůtě předložené doplnění popisu a ponechání nároku 

ve stejném znění nebylo možné Úřadem průmyslového vlastnictví akceptovat. Upravený nárok 

a popisnou část přihlášky, které již odpovídaly požadavkům Úřadu, přihlašovatel zaslal až dne 

19. 11. 2019; poté byla přihláška vynálezu zn. spisu PV 2011-536 postoupena k udělení patentu. 

Pro řízení o přihlášce vynálezu je hybatelem přihlašovatel, z čehož vyplývá, že průběh řízení 

spočívá na jeho aktivitě. 

Vaši stížnost jsme vzhledem k výše uvedenému nuceni vyhodnotit jako nedůvodnou.  

S pozdravem  
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