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Vážený pan  

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.  

předseda Úřadu průmyslového vlastnictví 

Antonína Čermáka 2a 

160 68 Praha 6 – Bubeneč 

 

 

22.9.2022 

Vážený pane předsedo,  

 

dovoluji si Vám předat stanovisko Českého svazu vědeckotechnických společností k otázkám jednotného 

patentu a případné ratifikace dohody o „jednotném patentovém soudu“ ze strany České republiky. 

 

Myšlenku jednotného patentu, resp. jednotného patentového soudu jako takovou vnímají zástupci 

vědeckotechnických společností pozitivně a v principu ji podporují. Přesto projekt jednotného patentu a 

jednotného patentového soudu vyvolává řadu otázek politické, právní i ekonomické povahy. 

 

Politicky – nebude navržený systém využíván spíše mimoevropskými přihlašovateli (USA, CN, Korea), kteří již 

dnes tvoří více než polovinu celkového počtu? Mohl by se tak stát nástrojem pro potlačení 

konkurenceschopnosti evropských podniků. 

 

Právně – systém naprosto bezprecedentně upouští od používání úředních jazyků členských států EU s výjimkou 

tří úředních jazyků EPO. Bude to vůbec v pořádku z hlediska Listiny základních práv a svobod, když patentové 

nároky s účinky na území České republiky nebudou k dispozici v českém jazyce? Problematické z hlediska 

ústavnosti může být i přenesení pravomoci ve věcech soukromoprávních z národních soudů na mezinárodní 

organizaci (jednotný patentový soud) 

 

Ekonomicky – nebude ve skutečnosti finanční břemeno související s náklady na předklady patentových spisů 

pouze přeneseno z přihlašovatelů na jiné podniky (vesměs SMEs), které budou nuceny vynakládat vyšší 

prostředky na rešerše a překlady cizích patentových spisů? Dále jsou tu extrémně vysoké soudní poplatky, které 

prakticky znemožní našim podnikům podávat žaloby či protižaloby na zrušení jednotných patentů, které podle 

nich vůbec neměly být uděleny (viz kauzy patentů na brokolici, rajčata, ječmen). 

 

Jiné – nevytvoří jednotný patent živnou půdu pro působení patentových trollů? 

 

Ze všech výše uvedených důvodů Český svaz vědeckotechnických společností proto doporučuje vyčkat nejméně 

tři roky po spuštění systému a vyhodnotit znovu možné dopady na ekonomiku ČR. 

 

S přátelským pozdravem 

 

        

 

doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING 

     předseda Českého svazu vědeckotechnických společností  
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