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Zápis/Registrace 

Patent nebo užitný vzor je zapsán po pouze 

formálním průzkumu – jasnost definic, splnění 

formálních požadavků 

 

Průzkum 

Patent nebo užitný vzor je udělen po věcném 

průzkumu splnění podmínek patentovatelnosti – tzn. 

po rešerši a po posouzení novosti a inventivnosti 
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Patent ve většině zemí – věcný průzkum 

Patent v Jižní Africe – jen formální průzkum 

Užitný vzor v ČR – zápis (formální průzkum) 

Užitný vzor v SR – formální průzkum + provedena a 

zveřejněna rešerše 

V některých zemích (např. USA) užitný vzor 

neexistuje. 
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Příprava a podání přihlášky 

Formální průzkum, jasnost nároků, výluky z 

patentovatelnosti 

Rešerše (po podání žádosti o úplný průzkum – je-li podána spolu s 

přihláškou, pak rešerše cca do 9-10 měsíců od podání)  

Věcný průzkum na novost a inventivnost 

Udělení patentu/zamítnutí přihlášky 

 

Řízení od podání do udělení trvá cca 1-3 roky. 

strana 4 Řízení v ČR - patent 



Příprava a podání přihlášky 

Formální průzkum, jasnost nároků, výluky z 

chranitelnosti 

Zápis užitného vzoru / zamítnutí přihlášky 

 

Řízení od podání do udělení (a zveřejnění) trvá cca 

2-6 měsíců. 

 

Rychlé zveřejnění může přinášet problémy při přihlašování do zahraničí – 

lze požádat o odklad zápisu a zveřejnění až o 15 měsíců. 
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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 



Mezinárodní úmluva umožňující podání jedné 

přihlášky pro téměř 150 zemí (cena podání cca 80 000 Kč) 

Rešerše a předběžný názor na patentovatelnost 

Možnost mezinárodního předběžného průzkumu  

(cena cca 70 000 Kč)  

Zveřejnění přihlášky (kód WO) 

V 30/31 měsících od priority vstup do národních fází, 

řízení pokračuje na národních úrovních 

Neexistuje PCT patent!  

Výhoda: oddálení velkých finančních nákladů + poskytnutí včasné předběžné 

informace o patentovatelnosti 
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Mezinárodní úmluva umožňující podání, řízení a 

udělení evropského patentu (cena řízení cca 10 000 EUR) 

Celé řízení (formální průzkum, rešerše, zveřejnění, 

věcný průzkum) končící patentem nebo zamítnutím 

Po udělení patentu národní validace (2016-2017 se 

očekává patent EU jako jedna validace) 

Po udělení centralizované zrušovací řízení (jen 9 

měsíců od udělení), omezovací řízení a vzdání se 

V ostatních ohledech svazek národních patentů 
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Kontakt: 

 

Centrum transferu technologií (CTT MENDELU) 

 

e-mail:   ctt@mendelu.cz 

telefon:  545 135 192 – 3 

web:  ctt.mendelu.cz 

 

 

 

 

 

 

 


