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Patent - k čemu se hodí a k čemu nikoli 

přednášející: 

Kateřina Hartvichová, 

patentová kancelář INVENTIA 



Vynález - musí mít technickou povahu nebo řešit 

technický problém 

Vynálezem nejsou: objevy, vědecké teorie, 

matematické metody; estetické výtvory; plány, 

pravidla, způsoby obchodní činnosti, duševní 

činnosti, programy počítačů (ne všechny) 

Nepatentovatelné: vynálezy příčící se morálce či 

dobrým mravům; odrůdy rostlin a plemena zvířat; 

způsoby terapeutického nebo diagnostického 

ošetření prováděné na těle člověka nebo zvířete 
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•Vynález (technická povaha) 

•Novost 

•Vynálezecký krok (nezřejmost, inventivnost) 

•Průmyslová využitelnost (opakovatelně vyrobitelný) 
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Novost musí být absolutní, celosvětová, oproti všemu co 
bylo zpřístupněno veřejnosti (písemně, ústně, prodejem, 
předvedením), bez ohledu na jazyk zpřístupnění, přede 
dnem podání (priority) přihlášky vynálezu. 

 

Do stavu techniky namitatelného proti novosti a 
inventivnosti patří i vlastní publikace vynálezců!  

Některé země (USA, Austrálie) mají grace period až 1 roku před datem podání 
(ne priority!), kdy se do stavu techniky nepočítají publikace vynálezců 
zveřejněné během grace period. 

Většina zemí má grace period 6 měsíců před datem podání (ne priority!), kdy se 
do stavu techniky nepočítají publikace, které jsou zneužitím vůči přihlašovateli. 
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Vynález: konvička na zalévání 

květin, má dvě hubice, takže 

lze zalévat dva květináče či 

dvě sazenice současně 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://static6.depositphotos.com/1027363/572/v/950/depositphotos_5727212-Flower-and-watering-can.jpg&imgrefurl=http://depositphotos.com/5727212/stock-illustration-Flower-and-watering-can.html&usg=__8K3bp9EZjj-X036tLna3DWOPmJc=&h=1024&w=972&sz=181&hl=cs&start=36&zoom=1&tbnid=YVpSvXrMOHpwUM:&tbnh=150&tbnw=142&ei=94NxUJiRFsnntQbitoHYBA&prev=/images%3Fq%3Dflower%2Bwatering%2Bcan%2Bimages%26start%3D20%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Publikace v 

odborném 

časopisu 

Prosinec 2013 
Česká 

(prioritní) 

přihláška 

1. září 2013 

•Patentovatelnost 

posuzována k 

1.9.2013 

•Platnost uděleného 

patentu bude do 

1.9.2033  

Německá 

přihláška 

1. srpen 2014 

•Patentovatelnost 

posuzována k 

1.8.2014 

•Platnost uděleného 

patentu bude do 

1.8.2034 

Italská 

přihláška 

30. září 2014 

•Patentovatelnost 

posuzována k 

30.9.2014 

•Platnost 

uděleného (?) 

patentu bude do 

30.9.2034 
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Prioritní 
česká  

přihláška 

Evropská 
přihláška 

Japonská 
přihláška 

PCT 
přihláška 

US 
přihláška 

US 
patent 

Slovenský 
Patent 

Francouzský 
patent 

Evropský 
patent 

Japonský 
patent 

Německý 
patent 

Polský 
patent 

Český 
patent 
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Kontakt: 

 

Centrum transferu technologií (CTT MENDELU) 

 

e-mail:   ctt@mendelu.cz 

telefon:  545 135 192 – 3 

web:  ctt.mendelu.cz 

 

 

 

 

 

 

 


