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Abstrakt: Článek pojednává o patentových informacích coby nedílné součástí 
informační obsahové analýzy v oblasti Competitive Technical Intelligence z pohledu 
práva, životního cyklu a následně konkrétním příkladům využití patentových informací 
pro firmy a na základě dosavadní praxe navrhuje strukturu pro provádění auditu 
duševního vlastnictví ve společnostech s využitím doporučených informačních zdrojů. 
První část analyzuje patent jako právní entitu, druhá část zkoumá patentový dokument 
z hlediska procesu zveřejňování informací, třetí část se zaměřuje na informační zdroje 
patentových dokumentů pro zjišťování právního stavu patentových dokumentů a 
poslední část dává do souvislostí informace o duševním vlastnictví v rámci Intellectual 
Property Auditu. 
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Abstract: The article discusses the patent information as an integral part of the 
information content analysis of Competitive Technical Intelligence from the point of 
laws, life cycle.  Based on previous experience suggests a structure for auditing 
intellectual property in companies using the recommended information sources and 
specific examples of usage patent information for companies. The first part analyzes 
the patent as a legal entity, the second section examines the patent document the 
process from point of disclosure, the third part focuses on the information resources of 
patent documents to ascertain the legal status of patent documents and the final 
section provides links to information on intellectual property within the Intellectual 
Property audit. 
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1. Úvod 

Informace o duševním vlastnictví se v rámci podnikových informačních potřeb řadí 
mezi nejdůležitější faktory úspěchu v rámci komercionalizace výzkumu a vývoje. 
Hlavní roli v ochraně technologických řešení hrají patenty, které pro firmy představují 
silný nástroj ochrany jejich vynálezů a inovací, ale na druhé straně rovněž unikátní 
zdroj informací o technologickém vývoji a činnosti konkurence [Pičman, 2009], [ÚPV, 
2010]. 
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Charakteristiku patentových informací lze shrnout do následujících klíčových bodů: 

 Patentové informace jsou signifikantní kvůli rychlosti jejich zveřejňování a to 
zejména v ohledu nových technologických trendů. 

 Dostupnost patentových informací zaručuje firmám přístup ke komplexním 
technologickým řešením. 

 Množství zveřejněných patentových přihlášek umožňuje detailní analýzu 
odvětví. 

 Skrze patentové informace lze sledovat významné výzkumné a vývojové 
aktivity v rámci konkurenčního boje.  

Autor této seminární práce si klade za cíl uvedené body analyzovat v souvislosti 
s informačními potřebami v rámci problematiky Competitive Technical Intelligence a to 
v následující struktuře.  

 Patentový dokument z pohledu práva 

 Principy přihlašování nových technologií  

 Informační zdroje o patentových dokumentech v rámci EU  

2. Patentový dokument z hlediska práva 

Patent lze ve své základní charakteristice považovat za právní dokument chránící 
vynález, či inovaci nového produktu, či služby, přičemž rozsah právní ochrany urču je 
zákon. Ačkoli se v posledních letech v souvislosti s otevřenými inovačními modely a 
síťovou ekonomikou objevovaly přístupy ke sdílenému vynálezectví, resp. 
k uvolňování patentových práv daného řešení společnosti ještě před uplynutím 
ochranné lhůty, faktem je nezastupitelnost patentového práva a ochrany vzhledem ke 
globalizovanému konkurenčnímu boji [Pičman, 2009], [Koch and Bosch,2011]. 

V souvislosti s patentovým právem je nutné specifikovat základní premisy vycházející 
ze samotné podstaty tohoto typu ochrany:  

 Lze chránit takové řešení, které není součástí stavu techniky, přičemž 

stavem techniky se rozumí vše před vznikem práva přednosti přihlašovatele, 
co bylo umožněno využívat veřejnosti, ať už písemně, ústně, či jinak. 

 Platný patent opravňuje využívat chráněný vynález, či inovaci pouze se 
souhlasem majitele formou udělení licence na daném geografickém území po 
určitou dobu.1 Pro firmy tak patentová ochrana znamená značnou 

konkurenční výhodu. 

 Novost, která předpokládá získání patentové ochrany, je určena patentovými 
nároky uvedenými v patentové přihlášce.  

 V rámci patentové ochrany se sleduje i patentovatelnost řešení. Typicky se 
za vynález podle zákona nepovažují: 

o objevy, teorie, matematické metody 

o estetické výtvory 

                                                           
1 Typicky je platný patent 20 let od podání první přihlášky (priority). Existují nicméně 
výjimky. V Iráku, Chile, či Sýrii patent vynález chrání po dobu 15 let. Doba ochrany je 
podmíněna pravidelným placením prodlužovacích poplatků. 
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o plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, 

obchodní činnost, software 

o podávání informací 

Dále je nutné zmínit neudělení patentů, kdy se jedná zejména o: 

o vynálezy, které by byly proti veřejnému pořádku a dobrým mravům. 

o odrůdy rostlin, plemena zvířat, způsoby pěstování rostlin, či chovu 

zvířat.2 

2.1  Typologie patentových dokumentů 

Z pohledu průmyslové práva je nutné rozlišovat následující patentové dokumenty: 

Patent 

Samotná listina, kterou vydává patentový úřad s obvyklou platností 20 let při 
pravidelné úhradě udržovacích poplatků. Po této době se stává patent součástí 
společnosti, která jej může využívat. Vnímání patentu jako smluvní vztah mezi vládou 
dané země a vynálezcem je na místě. Dostane právo na ochranu, nicméně musí 
poskytnout informace o technologii skrze patentovou přihlášku. 

Patentová přihláška 

Přihlášky obsahují patentové nároky, které vymezují novost. Vedle této informace však 
poskytují kompletní technické řešení, geografický rozsah ochrany, bibliografické údaje 
a následně i výsledky průzkumu novosti, které provádí příslušný patentový úřad. Od 
doby podání patentové přihlášky se počítá doba ochrany. Důležitost patentové 
ochrany reflektuje stále zvyšující se počet patentových přihlášek.  

  

 

Obrázek 1 Počet patentových přihlášek zveřejněných v týdenní frekvenci v rámci 
amerického patentového úřadu v letech 1976 – 2013 [Baker 2014] 

                                                           
2 Toto neplatí pro případ mikrobiologie. 
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Průmyslový vzor 

Tyto dokumenty chrání tvary výrobků. 

Užitný vzor 

Menší rozsah patentové ochrany, typicky na 5 let, určují užitné vzory. Využívají se 
zejména u zlepšovacích návrhů, inovací, a řešení, které nepředpokládají časově 
významnější komerční potenciál.  

Topografie polovodičových výrobků 

Patentová rodina 

Informačně významný soubor přihlášek, který definuje geografický rozsah ochrany pro 
dané řešení.  

2.2  Hledisko novosti jako klíčové entitě 

Právní rozměr týkající se novosti řešení spočívá ve zcela konkrétním určení, čím se 
dané řešení jeví společnosti jako nové. Bylo zmíněno, že novost definuje především 
jasně podložený fakt o dosavadní neexistenci vynálezu, resp. jeho nevyužití v rámci 
společnosti.  

Pro získání patentové ochrany na určité technické řešení je nutné v patentové 
přihlášce uvést minimálně jeden patentový nárok, který definuje, čím je toto řešení 

nové oproti stavu techniky.  

 

Obrázek 2 Příklad patentových nároků týkající technologie predikce chování 
objektů detekovaných sensory během jízdy. Vlastník technologie je společnosti 

Google. Generováno ze systému Patentscope [WIPO/a, 2016] 

Z hlediska digitalizace patentových dokumentů, a dále široké dostupnosti publikované 
literatury on-line, přichází v rámci firem do popředí strategie návrhu na 
nepatentovatelnost. V rámci konkurenčního boje se firmy snaží dokázat, že 

patentované technologie konkurence byly již součástí stavu techniky, čímž nesplnily 
podmínku novosti a podávají zmíněný návrh na odpovědný úřad.  

Hledisko novosti se v tento moment jeví jako kruciální faktor pro získání patentové 
ochrany, přičemž je nutné brát v potaz riziko zveřejnění vynálezu a inovace, které do 

budoucna zapříčiňuje právě tyto důsledky konkurenčního boje.  

Patentovat například nelze v následujících situacích: 

 Podstatné prozrazení nároku ve vědeckém článku (i populárním). 

 Zveřejnění nároku na konferenci, kongresu apod.3 
                                                           
3 Výjimkou jsou mezinárodně uznávané konference, které zároveň zaručují při 
zveřejnění právo přednosti. 
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 Diskuze v internetových fórech pojednávající o principech vynálezu. 

 Diskuze v rámci sociálních médií o principech vynálezu. 

 Jakýkoli doložitelný záznam o využití patentované technologie před podáním 
patentové přihlášky. 

Pro eliminaci potenciálně kolizních situací v budoucnu již po získání patentové 
ochrany, nebo ještě před podáním patentové přihlášky, je vhodné provádět rešerši na 
stav techniky, resp. rešerši na novost. Tímto krokem významně snižujeme riziko 

právního střetu s konkurencí.  

Rešerše na stav techniky má tyto charakteristiky:  

 Provádí se před zahájením výzkumu, vývoje, či inovačních aktivit. 

 Provádí se v patentových systémech s globálním zaměřením. 

 Provádí se s neomezenou retrospektivou. 

 Zahrnuje i nepatentové informační zdroje. 

Rešerše na novost charakterizují následující body: 

 Provádí se těsně před podáním patentové přihlášky 

 Omezená retrospektiva 

 Rešerše v nepatentových zdrojích 

2.3 Geografické hledisko  

V případě, že firma uvažuje o patentování své nové technologie, vždy je nutné 
analyzovat komerční potenciál v geografických souvislostech. Lze definovat tři úrovně 
z hlediska lokalizace patentové ochrany:  

 Národní 
Přihlašovatel podává prioritu na národním úřadě.4 

 Regionální 
Přihlašovatel volí širší geografickou ochranu skrze úřad, který sjednocuje 
ochranu v rámci územních celků.5 

 Mezinárodní 
V souvislostech mezinárodní patentové ochrany je nutné předeslat, že 
v současnosti neexistuje možnost tzv. „světového patentu“, tj. získání 
ochrany pro oblast celého světa, nicméně díky Smlouvě o patentové 
spolupráci lze získat pomocí jedné přihlášky ochranu až ve 148 státech 
světa. Tuto možnost zastřešuje organizace World Intellectual Property 
Organization v Ženevě.   

V zásadě lze konstatovat, že geografické hledisko hraje podstatnou roli v rychlosti 
zveřejňování informaci o vynálezech a inovacích, a následně rovněž i v řízení  
o přihlášce, tj. podle jakých kritérií udělují státy patentovou ochranu.  

Proces přihlašování jednotlivých vynálezů v rovině geografické úrovně se dnes dá 
považovat za soubor postupně harmonizovaných pravidel, a to co se týče požadavků 
pro řízení o udělení patentové ochrany.  

                                                           
4 V Česku např. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 
5 Např. Evropský patentový úřad, ARIPO apod.  
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3. Životní cyklus patentového dokumentu 

V rámci patentové ochrany jsou uplatňovány dva základní principy pro patentování 
určitého vynálezu [Přádná, Hošková, 2008]:  

 First-to-invent  

Tento způsob je známý především v americkém patentovém právu a jedná se 
o průkaznost originální tvůrčí činnosti vynálezce, tj. patentovou ochranu získá 
ten, který má jasné důkazy o své činnosti, nikoli ten, kdo přijde první 
s vynálezem na patentový úřad. 

 First-to-come 

Princip uplatňovaný např. i v České republice. Patent se uděluje na základě 
podané přihlášky, přičemž hlavní kritérium je čas podání. V případě, že je 
posléze nutné řešit spor o vynálezectví, rozhoduje o něm příslušný soud.  

Životní cyklus patentu se dá následně obecně definovat na tyto fáze [ÚPV, 2015]:  

1. Myšlenka, tvůrčí činnost, vznik vynálezu 

2. Stanovení rozsahu patentové ochrany   

3. Podání přihlášky + zaplacení poplatků 

4. Formální průzkum 

5. Námitky 

6. Průzkum novosti 

7. Průzkum patentovatelnosti 

8. Vydání patentové listiny / Zamítnutí / Ukončení řízení 

9. Odvolání 

10. Platba udržovacích poplatků (až do 20. roku ochrany) 

Z hlediska prvotní myšlenky je nutné rovněž diskutovat bezpečnost sdílení informací.  
Např. ÚPV směřuje pozornost k nutnosti rozlišování ochraně myšlenky proti 
prozrazení principu vynálezu a ochranu myšlenky proti porušení práv. V prvním 

případě se jedná o racionalizaci jednání vynálezce, v případě druhém posléze  
o soubor nástrojů vedoucí nejenom k ochraně vynálezu, ale i podpoře jeho 
komercionalizace v případě pečlivě dané strategii. Na druhé straně je potřeba zmínit, 
že získání patentové ochrany samo o sobě nezaručuje tržní uplatnění [ÚPV, 2012]. 

Rozsah patentové ochrany je třeba zvážit zejména právě v souvislosti s tržní 
(marketingovou) strategií a to samozřejmě i s ohledem na investovanou částku. Čím 
širší geografickou ochranu vynálezce (přihlašovatel) chce, tím vyšší jsou vstupní a 
následně udržovací poplatky. Podání přihlášky může provádět vynálezce, patentový 
zástupce, či firma, jejíž zaměstnavatel stojí za vynálezeckou činností.6 

Z hlediska struktury přihlašovacího postupu se v mnoha státech uplatňuje přístup tzv. 
odloženého průzkumu, tedy zveřejnění přihlášky ještě před vydáním rešeršní zprávy. 

První implementace tohoto postupu spadá do 60. let minulého století, kdy kvůli 
obrovskému nárůstu přihlášek a nemožnosti zajištění racionální doby zveřejnění, 
docházelo ke zpoždění reakce patentových úřadů. Např. v Česku tedy po podání 

                                                           
6 V tomto případě je vlastníkem vynálezu (pokud není určeno jinak smlouvou) firma. 
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patentové přihlášky úřad zahajuje formální průzkum, který může trvat až 18 měsíců. 
V rámci formálního průzkumu se kontroluje věcná správnost přihlášky a dodržování 
náležitostí, nicméně se neposuzuje novost vynálezu. Zároveň v momentě podání 
vzniká priorita, která je důležitá pro časové určení práva přednosti a vznik patentové 
rodiny. Datum zápisu priority zároveň slouží jako počáteční datum pro lhůtu 
dvacetileté ochrany. 

Po uplynutí doby, kterou má úřad na provedení formálního průzkumu, podává 
přihlašovatel žádost o tzv. hloubkový (úplný) průzkum [Přádná, Hošková, 2008], při 

němž se již ověřuje novost.  

Hloubkový průzkum se skládá ze dvou přístupů: 

 Průzkum novosti 

 Průzkum patentovatelnosti 

V rámci formálního průzkumu je rovněž otevřené řízení pro předkládání námitek. 
Řízení končí udělením patentu, zamítnutím, nebo pozastavením řízení.  

V momentě, kdy je vydán patent, počítá se dvacetiletá lhůta ochrany od doby podání 
priority a zároveň je toto podřízeno placením udržovacích poplatků.  

Všechny jmenované fáze (právní stavy) jsou zároveň významnými informačními 
entitami, které se významně využívají v oblasti Competitive Intelligence. Pro tyto účely 
se následně provádějí i rešerše na právní stav. 

V následujících částech si představíme konkrétní řízení v nejvýznamnějších institucích 
poskytující patentovou ochranu. Komentovat budeme řízení Úřadu průmyslového 
vlastnictví v Praze a WIPO.  

3.1 Národní patentová ochrana v ČR  

Úřad průmyslového vlastnictví pověřuje vláda organizací, správou, vykonáváním 
patentové ochrany a zároveň poskytování komplexních služeb v oblasti průmyslového 
práva.  

Podávání přihlášek vynálezů a jejich proces řízení jsou stanoveny zákonem č. 
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění [Zákon č. 527, 
1991], a vyhláškou č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových 
vzorů [Vyhláška č. 550,1990], ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb., a také následně 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád [Zákon č. 500,2004], a zákonem č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích [Zákon č. 634, 2004], v platném znění. 

Při prvním podání a přihlašování určitého vynálezu je nutné na předepsaném 
formuláři, jehož podobu řídí předseda ÚPV definovat přihlašované řešení, novost 
minimálně jedním patentovým nárokem, případně dodat výkresy včetně anotace 
popisující daný vynález. ÚPV následně provádí formální předběžný průzkum, zda 

přihláška neobsahuje nepatentovatelná řešení a do 18 měsíců od podání priority 
zveřejňuje přihlášku ve svém věstníku.  

Mimo nepatentovatelných věcí, které jsou uvedeny v kapitole č. 1, se v České 
republice rovněž zamítají také [ÚPV,2015]: 

 Způsoby ošetřování lidského nebo zvířecího těla, diagnostické metody pro 
tyto účely   

 Sekvence, či dílčí část genu, nové prvky lidského těla 

 Řešení, která nelze průmyslově využít 
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 Přihlášky bez jasného vysvětlení, podle kterého by odborník mohl vynález 
zkonstruovat a využít. 

Zveřejnění přihlášky probíhá v rámci lhůty 18 měsíců, nicméně lze toto zveřejnění 

urychlit, a to ve dvou případech: 

1. Přihlašovatel podá oficiální žádost a zaplatí příslušný poplatek, přičemž 
přihláška musí být formálně správně.  

2. Pokud byl již na přihlášku udělen patent, a to ještě před lhůtou 18 měsíců.  

Po uznání formální správnosti v rámci předběžného průzkumu, musí přihlašovatel do 
36 měsíců požádat o tzv. úplný průzkum. Na základě tohoto průzkumu se určí, zda 

přihlašovatel splnil všechny podmínky patentovatelnosti: 

 Předmětu ochrany 

 Novosti 

 Vynálezecké činnosti 

 Průmyslové využitelnosti 

Vedle nepatentovatelných řešení uvedených Kapitole 1 je v tomto bodě týkající se 
předmětu ochrany nutné okomentovat možná zamítnutí s ohledem na netechnické 

aspekty popisovaného vynálezu. To se týká v současném průmyslovém právu 
zejména software, nebo obchodních metod [WIPO/b, 2016]. Programové vybavení 
počítačů a jeho ochrana dnes směřuje spíše ke copyrightu, resp. autorskému právu. 
Právo hovoří o nutnosti technického řešení, resp. viditelného účinku techniky. 
Například tedy software lze patentovat tehdy, kdy jsou jasně prokazatelné jeho 
technické efekty a přesahuje běžnou fyzikální interakci mezi jím a počítačem. Stejný 
princip platí i pro obchodní metody, nebo podávání informací, které jsou samy o sobě 
vyloučené z patentovatelnosti [ÚPV, 2015]. 

To, že je vynález nový zaručuje výhradně jeho neexistence v rámci stavu techniky, 
přičemž ten zákon definuje jako vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší 
přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, užíváním 
nebo jiným způsobem.[Zákon 527, 2007] 

Stav techniky jsou nicméně i patentové přihlášky, které jsou z tohoto důvodu cenným 
informačním zdrojem pro následující situace:  

 Průzkum činnosti konkurence 

 Stav technologií v daném oboru  

 Zjištění výzkumných kapacit v oboru 

 Komplexní technická řešení 

K jednotlivým situacím se nicméně v rámci patentových informačních systémů musí 
přistupovat s odlišnými rešeršními metodami.7 

V současném hyperkonkurečním prostředí však novost hraje významnou roli i v rámci 
boje mezi firmami, které se snaží díky mohutné digitalizaci patentových dokumentů 
součást stavu techniky produktů a výrobků ještě před udělením patentu. Právě 
dostupnost informací je rozhodujícím kritériem pro posuzování novosti – tedy nikdo se 
s daným řešením nemusel seznámit, stačí, že bylo dostupné v rámci nějakého 
informačního pramenu. 
                                                           
7 V Kapitole 3 je představen koncept rešerše na právní stav související 
s problematikou tohoto článku. 
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Vynálezecká činnost je velmi specifickým faktorem pro posuzování patentovatelnosti 

odborným pracovníkem ÚPV. Ne každý vynález je z hlediska práva patentovatelný a 
to zejména ze zřejmosti řešení. Vynálezecká činnost se proto považuje za takovou, 
která obohacuje stav techniky a to zejména nezřejmými novými způsoby – tedy 
takovými, které nejsou zcela jasné pro experta v daném oboru. 

Hodnocení vynálezecké činnosti je na základě [ÚPV, 2015]:  

 Nezařazení patentových přihlášek, které sice mají právo přednosti vůči 
posuzovanému vynálezu, ale nebyly doposud zveřejněné. 

 Křížové rešerše napříč informačními zdroje, přičemž je dovoleno hodnocení 
kombinace dvou a více relevantních informačních pramenů. Obecně lze 
negativní hodnotící situaci definovat tak, že pokud průměrný odborník dokáže 
princip vynálezu na základě informací z dvou pramenů odhalit, jedná se  
o velmi zřejmé řešení. 

 Patentový zákon v posledním bodě určuje, že vynález se pokládá za 
průmyslově využitelný, jestliže jeho předmět může být vyráběn nebo jinak 

využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. 
Sleduje se také objektivita možného tržního uplatnitelnost (zdali je 
vyrobitelný, prodejný, apod.) 

Úplný průzkum se skládá ze dvou rešeršních zpráv: 

1. První zpráva o úplném průzkumu 

2. Reflektuje způsobilost patentování a obsahuje komentář ke stavu techniky. 
V rámci patentové literatury, je nutné uvést dvoupísmenný standard (WIPO 
Standard ST. 3), u nepatentové literatury posléze citaci ve formátu ISO 690.  

3. Druhá zpráva o úplném průzkumu 

4. Ve většině případů poslední fáze, která navíc nastává výhradně v případě 
nejasnosti nároků, pro který je nutné osobní jednání s přihlašovatelem  

Ze závěrů úplného průzkumu posléze ÚPV vydává rozhodnutí o: 

 Zamítnutí přihlášky vynálezu 

 Zastavení řízení o přihlášce 

 Udělení patentu  

V případě, že v rámci priority chce přihlašovatel uplatnit mezinárodní ochranu, je nutné 
tento požadavek uvést již při tomto prvním přihlášení.  

3.2 Mezinárodní řízení v rámci WIPO 

Světová organizace pro ochranu duševního vlastnictví (WIPO) je na základě 
Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) orgánem pro řízení o mezinárodní patentové 

ochraně. Pro přihlašovatele tato instituce funguje jako významný podpůrný nástroj 
s ohledem na získávání patentové ochrany až ve 148 státech světa, a to skrze jedinou 
přihlášku8 [WIPO/c, 2016], [WIPO/d, 2016]. 

                                                           
8 Grafické znázornění procesu přihlašování skrze PCT přihlášku viz Obrázek 2 
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Obrázek 3 Fáze řízení PCT přihlášky [WIPO, 2015] 

Vedle PCT je celý systém podpořen i dalšími smlouvami o spolupráci s organizacemi: 
Smlouva s Africkou regionální institucí pro ochranu duševního vlastnictví (ARIPO), 
Euroasijská patentová dohoda, Evropská patentová dohoda a Smlouva s Africkou 
organizací pro ochranu duševního vlastnictví (OAPI). Je nicméně nutné vyvrátit mýtus 
o možnosti získání globálního patentu. Ačkoli se skrze WIPO dá získat patentová 
ochrana ve významném počtu států, neexistuje žádný „světový patent“, „mezinárodní 
patent“ apod. Tím, že přihlašovatel využije možnosti procedurálního usnadnění, 
nezbaví se tím formálních a právních požadavků na udělení patentové ochrany u 
jednotlivých národních úřadů.  

Proceduru získání patentové ochrany s využitím mezinárodní přihlášky lze rozdělit do 
následujících kroků [WIPO/e, 2016]: 

A. Podání PCT přihlášky 

Mezinárodní přihlášku lze podat na národním úřadě9, regionálním úřadě10, nebo 

WIPO, přičemž tímto krokem vstupuje řízení do mezinárodní fáze. Formulář je 
jednotný a je akceptován všemi členy PCT, přičemž musí být vyplněný v jazyce 
akceptovaném pro mezinárodní řízení. Podlohy mezinárodní přihlášky jsou následující 
[WIPO/e,2016]: 

 Název vynálezu 

 Technické pole 

 Popis vynálezu 

 Stručný popis výkresů 

                                                           
9 Např. ÚPV 
10 Např. EPO 
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 Popis příkladu provedení vynálezu 

 Průmyslové využití 

 Sekvence nukleotidů a/nebo aminokyselin 

 Patentové nároky 

 Abstrakt 

 Přílohy 

B. Mezinárodní rešeršní zpráva 

Stejně jako v případě přihlášek u národního úřadu, účel mezinárodní rešeršní zprávy 
je zjištění, zda přihlašovaný vynález nebyl součástí stavu techniky před datem priority. 
Podle Článku 15 Pravidla 33 je určena minimální informační báze dat čítající: sbírky 

Francie od roku 1919, Německa od 1920-1945, a dále Spolkové republiky Německo 
od roku 1945, Japonska, Číny, Korejské republiky, Ruské federace, Velké Británie, 
Spojených států, OAPI, ARIPO, EAPO, EPO, PCT. Jelikož se jedná  
o zjišťování stavu techniky, má rešeršní autorita k průzkumu určený rovněž soubor cca 
135 technických periodik. Mezinárodní rešeršní zpráva není vydána zejména ve dvou 
případech: 

 Přihlašované řešení není možné patentovat z důvodů uvedené v Kapitole 
1 a v Kapitole 2.1. 

 Přihlašované řešení má nejasný popis a nejasně definované patentové 
nároky. 

Z obsahového hlediska je mezinárodní rešeršní zpráva velmi cenný informační zdroj 
týkající se analýzy okolí sledovaného patentu. Samozřejmě na jedné straně slouží 
jako hodnotící dokument týkající posuzování novost ve vztahu ke stavu techniky, 
nicméně na straně druhé poskytuje detailní rozbor technologické oblasti. Navíc je 
dostupná veřejnosti bezplatně. Klíčový obsah jsou:  

 Relevantní citace patentů  

 Klasifikační kódy včetně určení oblasti 

Mezinárodní rešeršní autorita se následně do 3 měsíců od vydání mezinárodní 
rešeršní zprávy písemně vyjadřuje, zda jsou vytýčené patentové nároky 
patentovatelné.  

C. Mezinárodní zveřejnění 

Krátce po uplynutí 18 měsíců od podání priority, WIPO zveřejňuje patentovou 
přihlášku v databázovém systému Patentscope. Tento globální patentový systém 
zahrnuje přes 57 milionů dokumentů a jedná se tak o jeden z klíčových zdrojů pro 
provádění rešerše na stav techniky. 

D. Doplňková mezinárodní zpráva 

Přihlašovatel má možnost využít Doplňkovou mezinárodní zprávu jako rozšiřující 
analytický dokument týkající se posouzení novosti. Zpravidla se využívá pro snížení 
rizika neakceptování vynálezu v rámci národní fáze, kdy jsou patentové nároky 
zveřejněny v národní přihlášce a pouze v národním jazyce.  

E. Mezinárodní předběžný průzkum 

Přihlašovatel může před vstupem do národních fází požádat o mezinárodní předběžný 
průzkum, který posoudí patentovatelnost v rámci daných států. Zprávu následně 
Mezinárodní autorita pro předběžný průzkum zasílá jednotlivým národním úřad.  
O předběžný průzkum se žádá ve lhůtě do 22 měsíců od vzniku priority.  
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F. Národní fáze 

Vstup do národní fáze je podmíněn zaplacením poplatků, které vyžadují místní 
podmínky, přičemž řízení dále probíhá dle pravidel stanovených daným 
úřadem.[WIPO/d,2016]  

 

Obrázek 4 Rozdíl mezi využití přímé komunikace s národními úřady a využitím 
PCT přihlášky [WIPO, 2015] 

4. Získávání informací o právním stavu vynálezů 

V rámci oblasti Competitive Intelligence je oblast duševního vlastnictví jádrovou oblastí 
pro sekundární informační výzkum činnosti konkurence. V rámci stanovení patentové 
strategie podniků je nutné znát i právní stav jednotlivých patentových dokumentů.  

Firmy jej analyzují zejména z těchto důvodů: 

 Koncepce licenční strategie 

 Využití již existujících technologií prošlých patentů 

 Fáze přihlašování vynálezu 

 Důvody zamítnutí patentu / pozastavení řízení 

Mezi hlavní představitele báze dat čítající právní stavy patří INPADOC, kterou 
spravuje Evropský patentový úřad (EPO). Tato unikátní databáze zpřístupňuje skrze 
rozhraní komerčního systému EPO Global Patent Index specifický kód právního 
stavu více jak 60 patentových autorit u každého bibliografického záznamu 

patentového dokumentu, pokud je dostupný [EPO,  2016]. 

4.1 Analýza a využití databáze INPADOC 

V rámci předchozí dvou kapitol jsme analyzovali typologii patentových dokumentů, 
životní cyklus patentů a principy řízení patentové přihlášky a rámci národního úřadu a 
posléze mezinárodní cestou. Světová databáze kódů právních stavů INPADOC [EPO, 
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2015] nabízí rešeršérům a informačním specialistům konkrétní právní stav, v kterém 
se patentová přihláška nebo patent nacházejí.  

Databáze tvoří index z on-line patentových věstníků a registr. Data se aktualizují 
jednou týdně a to ve formátech XML a PDF, přičemž se po kontrole vkládají do hlavní 
databáze. Zde je nutné podotknout, že EPO jako správce nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za přesnost a časovou platnost dat. 

INPADOC data zpřístupňuje pouze při existujícím záznamu patentového dokumentu 
v globální bibliografické databázi DOCDB. 

4.1.1 Rozklad datových elementů INPADOC 

Každý soubor databáze, který je tvořen, se skládá z tří částí: HEADER, TRAILER a 
DATA ELEMENTS. Zatímco první dva určují začátek a konec datového souboru, 
z obsahového hlediska je klíčový element DATA. Ten má následující strukturu: 

Tag Atributy  Význam 

<IPREVENT> RECORD=DATA 
Obsahuje data o konkrétní 
události řízení o patentu (i 
po jeho udělení) 

 DATE=ccyymmdd 
DATE_GAZETTE, datum 
záznamu události 

 CY= 
Země, pro kterou je daná 
událost platná a zveřejňuje 
ji. 

 STATUS= 
Stav záznamu (N – nový, D 
– výmaz, O – Nepovinný) 

</IPREVENT>   

 

Za úvodním tagem <IPREVENT> se následně definují detaily ohledně dokumentu 
týkající se právní událostí včetně historických stavů a to ve struktuře 
<LXXXEP></LXXXEP>. Příklad záznamu struktury databáze posléze vypadá takto: 
 

<IPREVENT RECORD=DATA DATE=20130411 CY=EP 

STATUS=N><L001EP>EP</L001EP><L002EP>F</L002EP><L003EP>09733492<

/L003EP><L004EP>A</L004EP><L005EP>PI</L005EP><L007EP>20130410</L0

07EP><L008EP>AK</L008EP><L013EP>N</L013EP><L014EP>20090414</L014

EP><L017EP> 

EP2271600A1</L017EP><L019EP>20130411</L019EP><L020EP>267831986</L0

20EP><L500EP><L506EP>B1</L506EP><L507EP>ATBEBGCHCYCZDEDKEEE

SFIFRGBGRHRHUIEISITLILTLULVMCMKMTNLNOPLPTROSESISKTR</L50

7EP></L500EP></IPREVENT> 

Všimněme si obsahu mezi tagy <L008EP></L008EP>, ve kterém se nachází kód 
právní události. Tyto specifické kódy identifikují konkrétní právní stav, ve kterém se 
nachází patentový dokument, nicméně popis samotného významu kódu je nutné 
získat z týdně aktualizovaného externího souboru (viz. Obrázek 5) 
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Obrázek 5 Aktualizovaný soubor popisů právních stavů 
 

Strukturovaný kompletní záznam o právních stavech dokumentů má poté následující 
podobu, která již obsahuje i konkrétní popis dané události (vyznačen žlutě): 

 

<IPREVENT RECORD=DATA DATE=20130822 CY=EP 

STATUS=N><L001EP>EP</L001EP><L002EP>F</L002EP><L003EP>00100023<

/L003EP><L004EP>A</L004EP><L005EP>PI</L005EP><L007EP>20130712</L0

07EP><L008EP>REG</L008EP><L013EP>N</L013EP><L014EP>20000104</L01

4EP><L017EP> EP1020282A2</L017EP> 

<L019EP>20130822</L019EP><L020EP>15706421</L020EP><L500EP><L501EP

>PT</L501EP><L502EP>MM4A</L502EP><L510EP>LAPSE DUE TO NON-

PAYMENT OF FEES</L510EP> <L525EP>20130704</L525EP></L500EP> 

</IPREVENT><IPREVENT RECORD=DATA DATE=20130822 CY=EP 

STATUS=N> <L001EP>EP</L001EP><L002EP> 

F</L002EP><L003EP>00100023</L003EP><L004EP>A </L004EP><L005EP>PI 

</L005EP><L007EP>20130814</L007EP><L008EP>REG 

</L008EP><L013EP>N</L013EP> <L014EP>20000104</L014EP><L017EP>EP 

1020282A2</L017EP><L019EP>20130819 

</L019EP><L020EP>15706421</L020EP><L500EP><L501EP>NL</L501EP><L5

02EP>V1</L502EP><L525EP>20130801</L525EP></L500EP></IPREVENT> 
 

4.2 Rešeršní činnost pro získání informací i o právních stavech 
v systému Global Patent Index 

Global Patent Index (GPI) [EPO, 2014] spravovaný EPO poskytuje přístup k více jak 
97 milionům záznamů o patentových dokumentech. Jedná se o bibliografickou 
databázi, která získává data z aktualizované báze dat DOCDB a mimo jiné rovněž 
záznamy obsahují (v případě dostupnosti) informace o právních stavech skrze 
databázi INPADOC  



Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2016  17 

 

Obrázek 6 Základní rozhraní systému GPI 

Účelem tohoto článku je rovněž představit možnosti vytěžování právních informací 
týkající se patentových dokumentů v tomto systému, nicméně ostatní rešeršní přístupy 
nebudou její součástí. Pro kompletní analýzu funkcionality systému odkazuji na 
komparační článek, který bude publikován v Journal Of Systems Integration [Černý, 
2016]. 

V rámci systému GPI je možné provádět rešerše právních stavů ve dvou režimech 
s využitím specifického rešeršního jazyka: 

 Simple Search 

Do rešeršního formuláře lze vkládat následující kódy polí: 
 EVD (event date) 
 EVC (event code) 
 EVT (event text) 

 Detailed Search 

Do rešeršního formuláře lze vkládat následující kódy polí: 
 DLELS (date of last change – legal status) 
 WLEG (most recent legal status data) 

 ISG (is granted) 

Jako příklad využití systému si definujme informační potřebu následovně: Zjišťujeme 
patenty, které byly udělené společnosti Google v letech 2014 až 2016, tzn. kde je 

řízení patentové přihlášky ukončené tímto způsobem.  

Pro stavbu rešeršní syntax použijeme následující kódy pole:  

 APP (přihlašovatel) 

 EVT (text právního stavu) 

 EVD (datum události) 

 ISG (je udělen) 

Do vyhledávacího pole následně vytvoříme syntax v tomto tvaru:  
APP = google* AND EVT = granted AND EVD[2014,2016] AND ISG = YES 
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Jako výsledek následně systém vytváří množinu 554 bibliografických záznamů 
patentových rodin udělených patentů s detailní analýzou řízení před danými 
patentovým úřadem nebo příslušnou institucí (viz Obrázek 7). 

 

 

  Obrázek 7 Výsledná rešerše se zobrazení prvních stavů dokumentu v systému GPI 

5. Audit duševního vlastnictví (Intellectual Property Audit) 

V ohledu definovaných informací týkající se získávání, analýzy a komunikace právních 
informací o patentech je nutné definovat rámec auditu duševního vlastnictví11 (IP 
Audit12), který je stabilní součástí předních technologických firem, nicméně není 

prozatím koncepčně dán standardem v rámci nějaké zastřešující informace. Tato část 
článku se snaží definovat tento základní rámec na základě některých obecných 
postupů organizací WIPO, Evropské komise a EUIPO včetně dosavadní praxe 
v oblasti Competitive Technical Intelligence. 

IP Audit lze definovat jako soustavný proces systematického hodnocení aktiv 
duševního vlastnictví ve společnostech [Clockburn,2016], [WIPO, 2006], [European, 
2016]. Cíle IP Auditu můžeme rozdělit na čtyři klíčové úlohy, které plní: 

Pomáhá určit využívaná nebo nevyužívaná IP aktiva.13 

Pomáhá určit kým je IP aktivum vlastněno (zda firmou, či někým jiným) 

Zda nedochází k porušení práv vyplývající z IP aktiv (patenty, ochranné známky, 
užitné a průmyslové vzory,…) 

Využít všechny získané informace z auditu a využít je pro strategické plánování a 
rozhodování. 

IP Audit rozdělujeme do tří základních typů 

a) IP Audit pro obecný účel (General Purpose IP Audit) 

                                                           
11 Anglický ekvivalent Intellectual Property 
12 Intellectual Property Audit 
13 Podle statistik WIPO je 36% patentů v Evropě nevyužíváno. 
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Využívá se zejména při zakládání nových společností a to zejména v kontextu 
problematiky ochranných známek a doménových jmen. Pokud bychom měli 
definovat vztah tohoto auditu k patentové problematice, pak úzce souvisí se 
zjišťování a analýzou dat, informací a znalostí pro účely zahájení výzkumu, či 
vývoje (stav techniky). Zároveň lze tento audit využít jako podklad pro analýzu 
specifických patentových nároků konkurence, které by mohly být porušovány. 

b) IP Audit řízený událostí (Event-driven IP Audit) 

Úzce zaměřený audit, který společnost využívá  k objektivnímu určení hodnoty a 
rizika cílového IP aktiva. Posuzuje se rovněž nabytá finanční, komerční a právní 
výhoda, resp. možnost vzniknuvšího rizika, a to ještě před nákupem, či investicí 
do IP. 

Příklady situací vhodných pro provedení daného auditu:  

 Vznik partnerství firem nebo akvizice 

 Initial Public Offering (IPO) 

 Převod IP aktiv 

 Uvádění nového produktu či služby na trh 

c) IP Audit pro vymezený účel (Limited Purpose Focused IP Audit) 

Situačně nejužší audit, který se jeví jako preventivní opatření proti náhlým 
varováním, které mohou přicházet z trhu spolu s příležitostmi, či nutnost řešit 
aktuální podnikové potřeby související s IP aktivy.  

Tento audit můžeme dát do kontextu s těmito problémy: 

 Únik informací způsobený zaměstnanci 

 Přihlašování patentů v zahraničí 

 Registrace domén, prevence cybersquattingu 

 Sledování změn v právu týkající se duševního vlastnictví 

 Příprava na soudní řízení (porušení práv, právoplatnost udělení apod.) 

5.1 Složení auditorského týmu 

IP Audit provádí osoby, které mají znalosti z problematiky duševního vlastnictví, mají 
komplexní přehled o produktových řadách podniku včetně prostředí, v kterém firma 
vykonává svou činnost. Dle pojetí se v týmu nachází zaměstnanci z managementu, 
dále z oddělení R&D, marketingu, obchodu, právních záležitostí, výroby a lidských 
zdrojů. Vedoucím týmu je standardně zaměstnanec odpovědný za procesy související 
s duševním vlastnictvím. Není výjimkou, že některé činnosti v rámci auditorského 
týmu, jsou outsourcovány (většinou právní problematika). 
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Obr 6 Struktura auditorského týmu podle European IPR Helpdesk 

5.1.1 Sběr informací dle jednotlivých rolí 

Auditorský tým řeší své informační potřeby sběrem dat, informací a znalostí z vnitřní 
struktury společnosti, ale i s ohledem na okolí podniku, které následně podrobí 
analýze s danými výstupy. Následující výčet představuje typologii informací dle 
přidělených rolí včetně autorem navržených informačních zdrojů, kterými lze řešit dané 
informační potřeby v rámci auditu. 

Role při IP 
Auditu 

Typ informace 
Navrhovaný informační 
zdroj 

Člen 
managementu 

 Struktura společnosti 
(vlastníci, jednatelé,…) 

 Strategie společnosti 
(klíčové cíle) 

 Směrnice v rámci ochrany 
duševního vlastnictví 

 Interní informace 

Manažer IP 

 IP aktiva: patenty, 
ochranné známky, užitné 
a průmyslové vzory, 
domény, copyright a jejich 
časový rámec (platnost) 
včetně geografického 
pokrytí spolu 
s udržovacími poplatky 

 IP aktiva, která 
nepodléhají právní 
ochraně (např. potenciální 
nepřihlášené technologie). 

 WIPO, EUIPO, 
Thomson Reuters, 
GPI, INPADOC 
národní patentové 
úřady, národní 
registrátoři domén 
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Role při IP 
Auditu 

Typ informace 
Navrhovaný informační 
zdroj 

 Využívaná IP aktiva: 
licence, licencované 
technologie 

 Nevyužívaná IP aktiva 
 Strategie v rámci oblasti 

duševního vlastnictví 

Právní oddělení  

 Případy porušení práv 
 Smlouvy týkající se IP: 

licence, partnerství, 
výzkumná spolupráce, 
NDA14, transfer 
technologií,… 

 Informace o IP v rámci 
cílového trhu 

 Platnost a fáze patentové 
ochrany 

 INPADOC, Web Of 
Science, Beck-
online, ASPI 

Obchod & 
Marketing 

 Informace o potenciálním 
trhu pro uplatnění 
produktu či služby 

 Informace o konkurenci 
 Informace z veletrhů, 

výstav, konferencí apod. 
 

 Bisnode, Dun & 
Bradstreet, 
Kompass, TSNN, 
LinkedIn 

Výroba 
 Specifikace produktů, 

výrobní plány, statistické 
informace 

 Produktové 
informace, interní 
informace 

Výzkum a vývoj 
(R&D) 

 Strategie v rámci R&D 
 Informace o technologiích 

v rámci vývoje 
 Výstupy z aktuálních 

vědeckých informací 
 Výzkumné reporty 

 

 Web Of Science, 
Science Direct, 
Scopus, Google 
Scholar, Open Grey 

Oddělení 
lidských zdrojů 

 Organizační struktura 
společnosti 

 Pracovní smlouvy 
 Subdodavatelské smlouvy 

 LinkedIn, Beck-
online, TED on-line, 
věstníky veřejných 
zakázek 

 

5.1.2 Analýza a report informací  

Po sběrné fázi přistupuje tým k analýze jednotlivých informací, přičemž výstupní 
informace řadí do výstupního reportu (uváděno s příklady otázek, které auditorský tým 
může řešit) :  

                                                           
14 Non-disclosure agreement 



Zdeněk Molnár, Jan Černý 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2016 22 

1. Vlastnictví IP entit 

a. Jsou některá IP aktiva již mimo platnost? 

b. Je jasné prokazatelné, kdo vlastní práva k dané IP entitě? 

c. Jsou zajištěna práva k využívání technologie? 

d. Existují nějaká omezení třetích stran? 

2. Ochrana a využití 

a. Jsou zde nějaká IP aktiva, která ještě nepodléhají ochraně? 

b. Jsou všechna registrovaná IP aktiva využívaná? 

c. Lze označit placení udržovacích poplatků za systematické? 

d. Jsou nějaká ochranná opatření na aktiva, která nejsou chráněna? 

e. Pokrývá ochrana IP aktiv cílové (současné) trhy? 

f. Existuje důvod, proč nejsou IP aktiva využívaná? 

3. Smlouvy a právní vhledy 

a. Jsou smlouvy týkající se IP stále platné? 

b. Jsou smlouvy týkající se IP rovněž registrované v rámci příslušných 

úřadů (např. patentové úřady) 

c. Jsou uzavřené NDA se zaměstnanci? 

d. Jak je řešena otázky ochrany duševního vlastnictví v pracovních 

smlouvách? 

4. Platnost IP aktiv a porušování práv 

a. Porušuje společnost právo duševního vlastnictví ostatních? 

b. Existují informace o porušování práva duševního vlastnictví firmy 

třetí stranou? 

5. IP management 

a. Existuje IP strategie, která je v souladu se směrnicemi ochrany 
duševního vlastnictví?  

b. Jaká je úroveň povědomí o otázce ochrany duševního vlastnictví?  

Důležitost patentových informačních zdrojů z hlediska analýzy IP aktiv lze ukázat 
v rámci ochrany a využití technologií včetně průzkumu platnosti a porušování práv. 
V těchto oblastech hraje významnou roli využití informačního systému INPADOC 
rovněž analyzovaném v tomto článku, který v globálním hledisku umožňuje detailně 
zkoumat jednotlivé fáze patentové ochrany. V rámci auditu z pohledu právního tak lze 
eliminovat situace, kdy by firma mohla čelit postihům za zneužití patentových práv 
v rámci určitého regionu. 

INPADOC v rámci IP auditu poskytuje:  

 Informace o dodržování plateb prodlužovacích poplatků 

 Informace o nabyvateli patentových práv 

 Informace o patentových rodinách 

 Informace o vedení sporu týkající se určitého patentu 

 Informace o procesu zpracování dané patentové přihlášky 

Závěrem této kapitoly je nutné zmínit, že IP Audit neslouží pouze pro analýzu portfolia 
duševního vlastnictví firem, ale může mít i významné následky pro zvyšování hodnoty 
firmy. Jako příklad lze uvést analýzu společnosti Piperpat,15 která definovala potřebu 

                                                           
15 www.piperpat.com 
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IP Auditu na statistických výstupech z oblasti problematiky patentů. Ukazuje například, 
že více jak polovina evropských firem nezahrnuje oblast duševního vlastnictví do 
interních auditů a 36% evropských patentů se prakticky nevyužívá. To je trend, který 
významně ovlivňuje inovační potenciál v rámci regionu. 

6. Závěr  

Tento článek analyzoval právní aspekty duševního vlastnictví se zaměřením na 
patentové dokumenty coby významný informační zdroj pro oblasti Competitive 
Technical Intelligence. V první části je představena typologie nástrojů duševního 
vlastnictví, přičemž u patentových dokumentů autor připojuje komentáře k důležitosti 
novosti a stavu techniky. Druhá část představuje principy řízení patentové přihlášky 
v obecné rovině a následně v příkladu v rámci národní úrovně (Úřad průmyslového 
vlastnictví v Praze) a mezinárodní úrovně (Světová organizace pro ochranu duševního 
vlastnictví) s důrazem na podstatné náležitosti řízení. Třetí část informatická analyzuje 
strukturu záznamu právního stavu v rámci globální báze dat INPADOC, přičemž na 
příkladu společnosti Google je vystavěn rešeršní koncept pro využití v systému Global 
Patent Index. Čtvrtá část pojednává o principech IP Auditu v souvislosti s typologií 
informací a klíčových otázek, na které auditorský tým odpovídá v rámci procesu jeho 
provádění. Autor v této části rovněž navrhuje využití konkrétních informačních zdrojů 
pro jednotlivé fáze auditu. 

Článek rovněž měl za cíl představit náročné formální a kvalitativní požadavky na 
udělení patentu včetně poměrně dlouhé fáze řízení. V tomto ohledu je pro firmy velmi 
důležité v případě hledání snadnější cesty k mezinárodní ochraně využít cestu PCT, 
nikoli přímou komunikaci s jednotlivými národními úřady a to zejména s ohledem na 
čas a náklady takového řízení.  

Zároveň je v tomto momentě třeba dodat, že zde přichází na řadu důležitost globální 
dostupnosti informací o právních stavech dokumentů a to zejména v konkurenčním 
boji, kdy společnosti potřebují komplexně analyzovat činnost a směr technologických 
aktivit svých konkurentů a rovněž strategii při vstupu na trh.  

V případě dalšího výzkumů rešeršních možností systémů je doporučena častá 
aktualizace informací vzhledem k jejich vysoké proměnlivosti. 
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