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Jak napsat patentovou přihlášku 

přednášející: 
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Vlastní využívání vynálezu 

Zabránění třetím osobám ve využívání vynálezu 

Licencování 

Cross-licensing 

Prodej vynálezu 

 

 

strana 2 Motivy pro patentovou ochranu 



Oblast techniky: stručná charakteristika, 1 věta 

Dosavadní stav techniky: stručný výstižný úvod do 
problematiky + nejrelevantnější známá řešení 

Podstata vynálezu: vystižení vynálezu technickými znaky, 
účinky těchto znaků, definice každého znaku nejprve 
obecná, potom hierarchické upřesňování 

Příklady provedení: příklady výroby předmětu vynálezu, 
prokázání účinků 

Patentové nároky: přesná definice předmětu vynálezu 
technickými znaky, určují rozsah ochrany, vycházejí z 
Podstaty vynálezu 

 

 

 

strana 3 Popis vynálezu 



Formální průzkum 

Rešerše – obvykle cca 9 měsíců od podání přihlášky 

Věcný průzkum – posuzuje se patentovatelnost nároků, 
nikoliv popisu či příkladů 

Zveřejnění přihlášky – 18 měsíců ode dne podání/priority 

Udělení patentu / Zamítnutí přihlášky 

Po udělení patentu, nebylo-li oprávněné, mohou třetí 
osoby poda návrh na zrušení patentu. 

 

 

 

strana 4 Řízení o patentové přihlášce 



Výrobek/Zařízení: definice konstrukčními znaky výrobku, 
zařízení, např. součástky a jejich vzájemné uspořádání v 
prostoru, nebo kvalitativní a kvantitativní složení směsi 

Nárok na výrobek/zařízení chrání předmět absolutně, bez 
ohledu na jeho použití či postup výroby. Proto také 
zamýšlené použití není limitujícím znakem. 

Způsob/Postup: definice jednotlivými kroky postupu a 
parametry jejich provádění 

Použití: definice znaky výrobku/zařízení a účelem jeho 
použití 

 

 

strana 5 Typy nároků 



Product-by-process: nelze-li produkt definovat jinak než 
jako výsledek určitého postupu přípravy (typicky 
polymery) 

Medicínské použití: specifický typ nároku chránící nové 
léčebné použití známých látek/výrobků 

strana 6 Speciální typy nároků 



Spojovací prostředky vs. Šroubové spojení 

Mobilní energetický prostředek vs. Traktor 

Zdroj energie vs. Autobaterie 

Anorganická kyselina vs. HCl 

Obsahuje vs. Sestává z 

 

 

strana 7 Definice znaků - zobecňování 



Příklad 1. 
 

1. Hnojivová směs, vyznačující se tím, že obsahuje složku 
A a nosič. 

2. Směs podle nároku 1, vyznačující se tím, že složka A je 
obsažena v množství 3 až 15 hm. %. 

3. Směs podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že 
nosičem je rozpouštědlo. 

4. Směs podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že 
nosičem je zeolit. 

 

 

 

 

strana 8 Hierarchické definice 



Příklad 2. 
 

Předmět vynálezu – zlepšení vlastností materiálů na bázi 
dřeva (dřevotříska, dřevovlákno) tím, že se při lisování 
opatří specifickým tvarovým reliéfem pomocí desky s 
tímto tvarovým reliéfem vložené do lisu 
 

Pokus 1 – nároky vedeny pouze na zařízení s lisovacími 
nástroji opatřenými tvarovým reliéfem 
 

Vystihuje to podstatu vynálezu? Najdou se podobné lisy? 

 

 

strana 9 Volba správného typu ochrany 



Příklad 2. - pokračování 
 

Nalezený stav techniky – zařízení s lisovacími deskami 
opatřenými tvarovým profilem, pro vytváření ozdobných 
vlysů do materiálů na bázi dřeva, či pro vytváření 
zajímavých reliéfů ve dřevě vlisováním tvarů a potom 
sbroušením – zařízení je stejné. 

 

Co je ale podstatou vynálezu? 

 

 

strana 10 Volba správného typu ochrany 



Příklad 2. - pokračování 
 

Podstatou vynálezu je zlepšení hustotního profilu a tím 
pevnosti výrobků na bázi dřeva vlisováním tvarového 
profilu. 

 

Vhodné typy nároků tedy musí reflektovat to, že se jedná 
o způsob úpravy dřeva za určitým účelem, či o použití 
zařízení pro zlepšení hustotního profilu. 

 

 

strana 11 Volba správného typu ochrany 



strana 12 

 
Kontakt: 

 

Centrum transferu technologií (CTT MENDELU) 

 

e-mail:   ctt@mendelu.cz 

telefon:  545 135 192 – 3 

web:  ctt.mendelu.cz 

 

 

 

 

 

 

 


