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HLAVNÍ ČINNOST A ÚKOLY ÚŘADU
V roce 2010 uplynulo dvacet let od proměny systému ochrany průmyslového vlastnictví
tak, aby sloužil nejen k ochraně kreativity, ale též požadavkům tržního hospodářství.
Hlavním úkolem Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) v roce 2010 bylo
zajistit zákonné, nezávislé, nestranné, transparentní, jednotné a včasné rozhodování o
všech institutech průmyslových práv a poskytovat všem fyzickým a právnickým osobám
služby na vysoké odborné úrovni, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty.
Úřad ve správním řízení rozhodoval o poskytování ochrany zejména na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, vedl příslušné rejstříky o těchto
předmětech průmyslových práv, získával, zpracovával a zpřístupňoval fond světové
patentové literatury, zabezpečoval plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti
průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika smluvní stranou, spolupracoval s
mezinárodními organizacemi a zahraničními národními úřady na poli průmyslového
vlastnictví a spolupůsobil při prosazování průmyslových práv a potírání pirátství a
obchodu s padělaným zbožím.
Činnosti Úřadu jsou certifikovány podle normy ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti
informací podle normy ISO/IEC 27001. V roce 2010 se podařilo certifikaci úspěšně
obhájit před zahraniční certifikační agenturou. Ve spolupráci s Evropským patentovým
úřadem je současně implementován standard evropského systému řízení jakosti.
V souvislosti se záměry Úřadu v oblasti kvality započaly na podzim roku 2010 přípravy
na implementaci a certifikaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
normy OHSAS 18001 a systému environmentálního managementu dle normy
ISO 14001. Činnost Úřadu byla v roce 2010 podrobena také interním auditům a vnějším
kontrolám.
V roce 2010 Úřad zaznamenal meziroční nárůst domácích patentových přihlášek,
přihlášek užitných vzorů, průmyslových vzorů i ochranných známek.
Patenty jako právní ochrana technických řešení, vynálezů, patří v oblasti průmyslového
vlastnictví k tradičním a současně nejvýznamnějším institutům. Patentem mohou být
chráněna jen světově nová a průmyslově využitelná technická řešení, která jsou
výsledkem vynálezecké činnosti, tedy nevyplývají zřejmým způsobem z dosavadního
stavu techniky. V roce 2010 došlo ke zvýšení počtu patentových přihlášek podaných
domácími přihlašovateli, a to meziročně o 10 %. Nejvíce patentových přihlášek bylo
z oborů doprava, měření, optika, fotografie, a stavby. Zvýšil se rovněž počet
patentových přihlášek podaných zahraničními přihlašovateli, a to o více než 20 %.
Úřadu se v roce 2010 podařilo snížit o 13 % množství nevyřízených patentových
přihlášek. Celkově bylo v roce 2010 ukončeno řízení u 1 969 patentových přihlášek,
patent byl udělen v 911 případech, z toho 279 domácím přihlašovatelům. Počet validací
evropských patentů činil 3 697. Zvýšil se o 8,5 % oproti roku 2009 a byl nejvyšší za osm
let členství České republiky v Úmluvě o udělování evropských patentů. Celkový počet
patentů platných na území České republiky ke konci roku 2010 činil 23 409.
Úřad pokračoval v reklasifikačním programu spočívajícím v přetřiďování patentů i
nepatentové literatury, zatříděných podle pravidel Mezinárodního patentového třídění,
do evropského patentového třídění ECLA. Celkem bylo přetříděno přibližně 3 500
patentů nebo jiných odborných technických popisů.
V roce 2010 bylo podáno 23 žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro
léčiva a přípravky na ochranu rostlin. Ke konci roku 2010 bylo účinných 15 osvědčení.
Pro technická řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého užití volili
přihlašovatelé ochranu užitným vzorem. Lze tak chránit nová technická řešení, která
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přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Řízení o
přihlášce užitného vzoru je založeno na registračním principu. K zápisu dochází řádově
v měsících od podání přihlášky.
Počet podaných přihlášek užitných vzorů vzrostl oproti roku 2009 o téměř 15 % na
1 612 přihlášek, z nich 96 % bylo podáno domácími přihlašovateli. Nejvíce přihlášek
užitných vzorů bylo z oborů doprava, stavby, měření a optika, zdraví a zábava.
V roce 2010 bylo ukončeno řízení u 1 330 přihlášek užitných vzorů. Úřad zapsal do
rejstříku téměř 1 200 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných užitných vzorů platných
na území České republiky ke konci roku 2010 činil 6 579 platných dokumentů.
Na nová řešení vzhledu výrobků, výsledky tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového
designu, poskytuje Úřad ochranu zápisem průmyslového vzoru. Průmyslový vzor musí
být nový a mít individuální povahu, tedy vyvolávat odlišný celkový dojem než veřejnosti
dříve zpřístupněná designérská řešení. V roce 2010 bylo podáno 457 přihlášek
průmyslových vzorů obsahujících 1 460 jednotlivých vzorů, to je o 6 % více oproti roku
předchozímu.
V roce 2010 bylo ukončeno řízení u 321 přihlášky průmyslového vzoru. Úřad provedl
259 zápisů průmyslových vzorů, které obsahovaly 786 jednotlivých vzorů. V České
republice bylo ke konci roku 2010 v účinnosti 4 059 zápisů do národního rejstříku.
Každý z nich obsahuje v průměru 3 průmyslové vzory.
Prostředkem práv na označení, sloužícím k rozlišení výrobku nebo služby stejného
druhu různých výrobců nebo poskytovatelů, jsou ochranné známky. Ochrannou
známkou může být pouze označení, které lze graficky vyjádřit, a které je schopné
rozlišit výrobky a služby, pro něž je chráněno, od shodných výrobků nebo služeb
poskytovaných z jiných obchodních zdrojů. V roce 2010 Úřad přijal 8 444 národních
přihlášek ochranných známek, což je o 7 % více než v roce předchozím. Řízení bylo
v roce 2010 ukončeno u 7 868 přihlášek ochranných známek. Do známkového rejstříku
Úřad zapsal 6 288 národních ochranných známek a vydal 754 negativních rozhodnutí.
Vedle toho byla přiznána ochrana 2 940 ochranným známkám přihlášeným u Světové
organizace duševního vlastnictví podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu
ochranných známek anebo na základě Protokolu k této dohodě. V závěru roku 2010
bylo na území České republiky v platnosti 828 685 ochranných známek, z toho podíl
ochranných známek Společenství činil 72 %.
Vývoj počtu ukončených řízení u přihlášek vynálezů, ochranných známek, užitných
vzorů a průmyslových vzorů v období 2004 – 2010 je uveden v příloze.
Institut označení původu a zeměpisných označení představuje nevýlučnou ochranu
označení zboží, jehož kvalita, vlastnosti nebo pověst souvisí s jeho zeměpisným
původem. V roce 2010 byla do rejstříku chráněných označení původu a zeměpisných
označení vedeného Evropskou komisí zapsána další 3 česká označení: Jihočeská Niva,
Jihočeská Zlatá Niva a Olomoucké tvarůžky. Ochrany na celém území Evropské unie
požívá celkem 25 českých označení původu a zeměpisných označení.
Úřad v rámci své kompetence rozhodoval sporná řízení, jejichž účelem je nepřipustit
zásah do soukromých práv oprávněných osob, zabránit přiznání ochrany předmětům
nesplňujícím zákonné požadavky či změnit takový stav, pokud k němu po udělení
ochrany došlo. V oblasti technických řešení šlo o řízení zrušovací, výmazová a
určovací. V roce 2010 bylo vydáno 97 rozhodnutí. Oproti roku 2009 se počet
rozhodnutých případů zvýšil o 40 %.
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Ve sporných řízeních v oblasti ochranných známek šlo především o řešení námitek a
připomínek, jimiž se zákonem vymezené osoby na základě stanovených důvodů brání
zásahům do svých starších práv na označení.
V roce 2010 bylo u Úřadu podáno 484 námitek. Řízení o námitkách u mezinárodních
ochranných známek bylo zahájeno v 51 případech.
V roce 2010 Úřad vydal rozhodnutí celkem u 830 sporných případů. Námitek u
přihlášek národních ochranných známek bylo vyřízeno 406, připomínek 100, námitek u
mezinárodních ochranných známek 74. Ve sledovaném období Úřad vydal 68
prvoinstančních rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení a 85 rozhodnutí ve věci návrhu
na prohlášení ochranné známky za neplatnou.
Zvláštním správním řízením o přezkoumání rozhodnutí vydaného Úřadem v prvním
stupni je řízení opravné. Nejvíce užívaným opravným prostředkem je rozklad. V roce
2010 bylo podáno 395 rozkladů. Vyřízeno bylo 560 rozkladů. Tím došlo k dalšímu
zkrácení doby řízení.
V oblasti legislativní Úřad v roce 2010 připravil návrh změny zákona č. 452/2001 Sb., o
ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně
spotřebitele. Upravuje stávající zákon tak, aby byl použitelný nejen jako dosud na
zemědělské produkty a potraviny, ale i na další výrobky, pokud by bylo předpisy
Evropské unie stanoveno, že jejich označení původu či zeměpisnému označení bude
poskytována ochrana na unijní úrovni. Návrh je projednáván na vládní úrovni. V
rámci meziresortního připomínkového řízení se Úřad vyjádřil k 162 k návrhům právních
předpisů. Posuzoval jejich soulad s legislativou národní i evropskou a případné dopady
na oblast ochrany průmyslového vlastnictví a činnost Úřadu.
Úřad vyvíjel aktivity i na poli evropském a mezinárodním. Účastnil se činnosti pracovní
skupiny Rady Evropské unie pro duševní vlastnictví, řídicích orgánů, výborů a
pracovních uskupení Světové organizace duševního vlastnictví, Evropské patentové
organizace a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Věnoval se též spolupráci
regionální, především v rámci Visegrádské skupiny úřadů průmyslového vlastnictví, jejíž
dvacáté zasedání se konalo v Praze. Úřad pokračoval v bilaterálních jednáních
sloužících k cenné koordinaci stanovisek a vzájemnému předávání zkušeností.
V rámci mezinárodní spolupráce Úřad uspořádal v součinnosti s Ministerstvem
zahraničních věcí konferenci ASEM k vymáhání práv z duševního vlastnictví, ve
spolupráci s Dánským patentovým úřadem seminář IPeuropAware a ve spolupráci
s Evropskou patentovou akademií workshop Patent Teaching Kit. Spolu se Světovou
organizací duševního vlastnictví pak sympozium k vymáhání průmyslových práv a
seminář, který se zabýval strategickým využitím Madridského systému mezinárodních
ochranných známek pro obchodní rozvoj. Seminář realizovaný ve spolupráci s
Evropským patentovým úřadem a Evropským Institutem Bioinformatiky v rámci projektu
SLING se zabýval tématem Informační zdroje v biotechnologii.
Úřad provozuje a dlouhodobě podporuje aktivity přispívající ke zvyšování povědomí o
problematice ochrany průmyslového vlastnictví. Zvláštní pozornost přitom věnuje práci
se studenty středních a vysokých škol a mladými zájemci o obor.
Úřad v roce 2010 spolupracoval při výuce bakalářského studijního oboru „Průmyslové
vlastnictví“ a magisterského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy
v průmyslovém vlastnictví“. Odborné exkurze byly uspořádány pro studenty a učitele
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu informačních studií a
knihovnictví FF UK v Praze. Úřad pořádal semináře ve školách, například na Vysoké
škole báňské v Ostravě či Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu
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v Plzni. Úřad prostřednictvím svého Institutu průmyslově právní výchovy pokračoval v
organizaci dvouletého specializačního studia průmyslových práv. Studium v roce 2010
ukončilo 37 posluchačů. Ve školním roce 2010/2011 studium zahájilo 36 nových
posluchačů a 34 posluchačů pokračuje ve studiu 2. ročníku.
Pro veřejnost Úřad nabídl kurzy a praktická cvičení pro práci s databázemi Úřadu.
Kurzy navštívilo téměř 150 účastníků. V sídle Moravské zemské knihovny v Brně Úřad
uspořádal cykly přednášek zabývajících se formami průmyslově právní ochrany a
způsoby vyhledávání v českých národních i zahraničních databázích průmyslových
práv.
Úřad se spolupodílel na přípravě seminářů Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.
Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky realizoval
seminář Postarejte se o své duševní vlastnictví, ve spolupráci s Asociací inovačního
podnikání, seminář k problematice průmyslově právní ochrany. Zaměstnanci Úřadu
přednášeli na seminářích organizovaných Českou advokátní komorou, Asociací
rozhodců a prostředníků ve věcech průmyslových práv, Komorou patentových
zástupců, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími organizacemi. Úřad dále uspořádal
semináře Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví na vysokých školách a
Seznamte se s ochrannou známkou Společenství. U příležitosti Světového dne
duševního vlastnictví Úřad uspořádal Den otevřených dveří spojený se seminářem
Komercializace technologií pomocí licencování duševního vlastnictví, uskutečněným ve
spolupráci se sdružením Licensing Executives Society České republiky. Na shora
uvedených a dalších vzdělávacích akcích v roce 2010 bylo zaměstnanci Úřadu
předneseno více než 70 přednášek.
V souladu s ustanovením zákona o patentových zástupcích Úřad ve spolupráci
s Komorou patentových zástupců organizoval odborné zkoušky k ověření úrovně
teoretických a praktických znalostí právních předpisů a příslušných mezinárodních
smluv a schopnosti požadovaných pro výkon povolání patentového zástupce.
Jedním ze stěžejních úkolů Úřadu je zabezpečovat základní potřeby široké obce
uživatelů průmyslově právních informací, průmyslu, vědecké obce, učitelů a studentů
vysokých škol. Služby jsou poskytovány jak formou on-line informačních služeb, tak i
prostřednictvím osobních kontaktů s uživateli v informačním středisku nebo ve studovně
pro veřejnost. Hojně využívanou je e-mailová služba Helpdesk reagující na konkrétní
dotazy uživatelů.
V roce 2010 navštívilo studovnu pro veřejnost Úřadu více než 1 300 návštěvníků, bylo
vypůjčeno takřka 2 000 svazků patentových dokumentů. Pro veřejnost bylo zpracováno
okolo 16 500 kopií patentů ze všech dostupných nosičů informací. Na základě
písemných objednávek bylo uživatelům rozesláno přes 4 600 kopií dokumentů. Pro
potřeby státních orgánů, soudy, policii, exekutorské, finanční, celní a ostatní úřady,
insolventní správce a správce konkurzní podstaty bylo zpracováno 434 rešerší.
Internetové stránky Úřadu zaznamenaly v roce 2010 více než 480 000 přístupů a
navštívilo je přibližně 157 000 jednotlivých návštěvníků. Pro zvýšení uživatelského
komfortu byly do on-line rešeršních databází zařazeny nové funkcionality vyhledávání.
Úřad obdržel během roku 2010 více než 17 600 elektronických podání, z toho přihlášek
včetně překladů evropských patentů bylo podáno 4 270, a to převážně systémem online, e-mailovým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem a
prostřednictvím datových schránek. Do datové schránky bylo Úřadem přijato celkem
2 252 zpráv. Úřad vypravil 8 213 datových zpráv do datových schránek adresátů.
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STRUČNÉ
ZHODNOCENÍ
CELKOVÝCH
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

VÝSLEDKŮ

Úřad je ústředním orgánem státní správy a nemá podřízené organizace.
Příjmy a výdaje Úřadu se funkčně začleňují pod § 2561 – činnost ústředních orgánů
státní správy v oblasti hospodářství.
Úřad nerealizoval žádné transfery ani neuvolňoval z rozpočtu finanční prostředky na
odstraňování následků přírodních katastrof nebo na řešení jiných krizových situací.
Úřad si pro roky 2010 - 2012 stanovil v souladu s předmětem své činnosti specifický cíl
– průměrná doba řízení o přihláškách jednotlivých institutů průmyslových práv
včetně řízení sporných a odvolacích. Průměrná doba řízení k 31.12.2010, stanovená
tímto cílem na 18 měsíců, byla dosažena (činila 17,94 měsíce).
Úřad se podílel na realizaci dvou společných projektů – komunitárních programů ČR a
Evropské unie (dále jen „EU“). Projekt „Kooperační program s Úřadem pro
harmonizaci ve vnitřním trhu pro rok 2010“ byl úspěšně dokončen a na jeho realizaci
bylo vynaloženo celkem 1 331 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 266 tis. Kč a z
prostředků EU 1 065 tis. Kč. Na realizaci projektu „IPR Awareness and Enforcement
Project“, jenž byl rovněž ukončen, bylo v roce 2010 vynaloženo celkem 144 tis. Kč,
z toho ze státního rozpočtu 43 tis. Kč a z prostředků EU 101 tis. Kč.
Úřad pokračoval v realizaci programu evidovaného v ISPROFIN pod č. 144 010 –
„Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu v letech 2008 – 2012“.
Výdaje v roce 2010 činily celkem 31 509 tis. Kč. Nižší čerpání proti schválenému
rozpočtu bylo způsobeno vázáním finančních prostředků na základě usnesení vlády ČR
č. 54/2010 a 552/2010.
Úřad dále obdržel od Evropského patentového úřadu (dále jen „EPO“) na náklady
spojené s realizací Kooperačního programu s EPO částku 645 tis. Kč jako
mimorozpočtové prostředky. Prostředky použil prostřednictvím rozpočtu a to 105 tis. Kč
na mzdy vč. příslušenství, 16 tis. Kč na nákup materiálu, 29 tis. Kč na nákup ostatních
služeb, 457 tis. Kč na cestovné a 35 tis. Kč za pronájem na veletrzích. Použití
mimorozpočtových prostředků se vzhledem k dalším úsporám a vazbám ve výdajích
neprojevilo jako překročení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“, ani specifického
ukazatele „výdaje na zabezpečení plnění úkolů“.
Úřad nepoužil v roce 2010 na úhradu svých činností prostředky z rezervního fondu.

Příjmy
rozpočet příjmů
skutečnost
plnění

157 271 tis. Kč
225 259 tis. Kč
143,23 %

Na plnění příjmů se podílely zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti
(116 543 tis. Kč), správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví (80 351 tis. Kč), příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen
„WIPO“) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do ČR
na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu
k této dohodě (19 533 tis. Kč), platby za rešerše na přihlášky ochranných známek
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Společenství a za překlady, prováděné pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
(dále jen „OHIM“; 2 411 tis. Kč) a platby za reklasifikaci patentových dokumentů pro
EPO (2 031 tis.Kč).

Výdaje
rozpočet výdajů
skutečnost
plnění

178 704 tis. Kč
170 421 tis. Kč
95,36 %

Úřad čerpal výdaje v následujícím skladbě:
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci,
pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP
- výdaje na zajištění provozu a odborných činností
- výdaje na Kooperační program s Evropským
patentovým úřadem

112 436 tis. Kč
24 758 tis. Kč
851 tis. Kč

(bez platů zaměstnanců vč. příslušenství)

- výdaje na financování programu reprodukce majetku (ISPROFIN)
- výdaje na financování společných projektů EU a ČR
(bez platů zaměstnanců vč. příslušenství)

- použití mimorozpočtových prostředků

31 509 tis. Kč
330 tis. Kč
537 tis. Kč

(bez platů zaměstnanců vč. příslušenství)

Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 160 222 tis. Kč. Platy zaměstnanců a
ostatní platby za provedenou práci, pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do
FKSP se podílely objemem 112 436 tis. Kč. Na kooperační program s EPO bylo použito
851 tis. Kč a na společné projekty ČR a EU 330 tis. Kč (bez výdajů na platy
zaměstnanců a příslušenství). Na zajištění běžného provozu a odborných činností
Úřadu byla vynaložena částka 24 758 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky byly čerpány
ve výši 537 tis. Kč (bez výdajů na platy zaměstnanců a příslušenství). V rámci
programového financování byla na modernizaci, údržbu a provoz HW, SW a IS Úřadu
vynaložena částka 16 343 tis. Kč, na zajištění oprav a provozu budov, strojů a zařízení
částka 2 857 tis. Kč, na zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního vlastnictví
v rámci evropského kontextu částka 1 297 tis. Kč a na provoz hlasových služeb částka
813 tis. Kč.
Investiční výdaje byly čerpány ve výši 10 199 tis. Kč. Na obnovu výpočetní
techniky a softwarového vybavení bylo vynaloženo 8 754 tis. Kč, na technické
zhodnocení budovy sídla Úřadu a pořízení skartovacího stroje celkem 1 445 tis. Kč.
Rozpočtová opatření
Na základě usnesení vlády České republiky č. 54/2010 a 552/2010 Úřad vázal výdaje v
celkové výši 8 696 tis. Kč a to v oblasti mzdových výdajů vč. příslušenství ve výši 1 126
tis. Kč a současně u akcí vedených v ISPROFIN (EDS/SMVS) na rozpočtových
položkách spadajících do podseskupení 513 – nákup materiálu, 516 – nákup služeb a
61 – investiční nákupy ve výši 7 570 tis.Kč.
Interní rozpočtová opatření přeskupila rozpočet výdajů při zachování jeho celkové výše.
K největším změnám došlo zejména u podseskupení položek 513 - nákup materiálu
(-1 416 tis.Kč), 517 - ost. nákupy (+732 tis.Kč), 611 - pořízení dlouhodobého nehmot.
majetku (+635 tis.Kč) a 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+987 tis.Kč).
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Hlavním důvodem provedených rozp. opatření byla nutnost reagovat na vázání fin.
prostředků schválené vládou ČR v průběhu roku 2010 a potřeby Úřadu zejména
v oblasti investičních nákupů.

Plnění ukazatelů kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Název ukazatele

Hodnota
ukazatele
(tis. Kč)

Plnění
ukazatele
(tis. Kč)

Vyhodnocení

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

157 271

225 259

splněno

Výdaje celkem

178 704

170 421

nepřekročeno

86 000

80 351

nesplněno

71 271

144 908

splněno

1 271

732

nesplněno

70 000

144 176

splněno

178 704

170 421

nepřekročeno

83 458

82 668

nepřekročeno

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

28 377

28 131

odvedeno

Převod do FKSP

1 653

1 637

nepřekročeno

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

82 623

81 833

nepřekročeno

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté
transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a
přijaté transfery celkem
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu
průmyslového vlastnictví
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci

Zajištění přípravy na krizové situace podle
zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP
celkem
v tom : - ze SR
- podíl rozpočtu EU

0

0

nepřekročeno

1 608
337
1 271

1 475
309
1 166

nepřekročeno
nepřekročeno

Výdaje vedené v informačním systému
programového financování celkem

39 129

31 509

nepřekročeno

230

229

nepřekročeno

Počet zaměstnanců

Závazné ukazatele stanovené zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na
rok 2010 byly dodrženy. Rovněž tak byly dodrženy závazné limity mzdových nákladů
a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády ČR č. 1232 ze dne 29. 9. 2009,
upravené podle usn. PS Parlamentu č. 1518 ze dne 9.12.2009. Bylo respektováno
vázání výdajů podle usnesení vlády ČR č. 54 a 552/2010.
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Ze specifických ukazatelů nebyly splněny 2 ukazatele – daňové příjmy a příjmy
z rozpočtu EU.
Daňové příjmy v případě Úřadu tvoří správní poplatky, které byly proti roku 2009
vybrány ve vyšší částce, ale plánované výše nebylo dosaženo. Výši příjmů ze
správních poplatků, především od zahraničních přihlašovatelů, lze ovlivnit pouze ve
velmi omezeném rozsahu.
Příjmy z rozpočtu EU jsou ovlivněny tím, že EU zasílá svůj finanční podíl na společné
projekty zpravidla až po vyúčtování příslušného kalendářního roku (tj. v průběhu
následujícího roku).
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PŘÍJMY
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY
rozpočet příjmů 2009
rozpočet příjmů 2010

145 927 tis. Kč
157 271 tis. Kč

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V oblasti příjmů nebyla v roce 2010 prováděna rozpočtová opatření.
SKUTEČNÉ PŘÍJMY
skutečné příjmy v roce 2009
skutečné příjmy v roce 2010

215 497 tis. Kč
225 259 tis. Kč

Příjmy dosažené v roce 2010 jsou v porovnání s rokem 2009 mírně vyšší. K nárůstu
došlo zejména u správních poplatků (+ 3,8 mil. Kč), udržovacích poplatků za udržování
evropských patentů v platnosti (+ 2,8 mil. Kč) a u příjmů z vlastní činnosti, především za
služby vykonávané pro WIPO (+ 2,4 mil. Kč) a pro OHIM (+ 0,5 mil. Kč).
Podseskupení položek 136 - správní poplatky – řízení před Úřadem je zpoplatněno
podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Celková částka vybraných
správních poplatků činila 80 351 tis. Kč. Poplatky za udržování patentů v platnosti a
správní poplatky vybírané Úřadem jsou poplatky jednorázové, a proto se podle § 62
odst. 8 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, na jejich evidenci nevztahují
ustanovení § 62 odst. 1 – 7 tohoto zákona. Úřad neprovede úkon, za který nebyl ve
správné výši a lhůtě uhrazen předepsaný poplatek. Řízení probíhá až po uhrazení
platby. Neuhrazený poplatek má za následek takové kroky v řízení, které neumožní
požadovaný úkon provést. Nevzniká tedy žádný rozdíl mezi poplatky požadovanými a
uhrazenými.
Podseskupení položek 211 - příjmy z vlastní činnosti - celková částka příjmů na tomto
podseskupení položek činila 25 206 tis. Kč. Hlavní položku tvořil příjem od WIPO za
rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky
prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a
Protokolu k této dohodě ve výši 19 533 tis. Kč, platby za rešerše na přihlášky
ochranných známek Společenství a překlady, prováděné pro OHIM (2 411 tis. Kč) a
platby za reklasifikaci patentových dokumentů prováděnou pro EPO (2 031 tis. Kč).
Dalšími příjmy v tomto podseskupení položek byly zejména příjmy za školné a kurzy
(443 tis. Kč), za rešerše ochranných známek (191 tis. Kč), za patentové rešerše (117
tis. Kč) a za prodej odborných publikací Úřadu (110 tis. Kč). Drobné příjmy byly
dosaženy za reprografické služby poskytované veřejnosti a za prodej patentových
spisů.
Na podporu příjmů z vlastní činnosti Úřad zpřístupňuje maximum informací o své
činnosti a předmětech průmyslově právní ochrany zdarma prostřednictvím webových
stránek (www.upv.cz). Kromě rešeršních databází, formulářů potřebných pro řízení o
předmětech průmyslově právní ochrany a znění právních předpisů jsou zde k dispozici
také propagační a informační materiály a brožury, nabídka informačních a rešeršních
služeb, nabídka časopisu „Průmyslové vlastnictví“ a publikací vydávaných Úřadem a
další odborné informace.
Významným zdrojem informací a základem pro spolupráci orgánů státní správy, které
se zabývají vymáháním práv z duševního vlastnictví, je mezirezortní informační systém
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pro prosazování práv z duševního vlastnictví dostupný na adrese
www.dusevnivlastnictvi.cz.
Úřad ve své roli největšího českého regionálního centra patentových informací působí
jako koordinátor sítě regionálních center patentových informací, tzv. PATLIB (Patent
Library) center, které podporuje poskytováním informačních zdrojů, propagačních
materiálů a pořádáním odborných seminářů.
Pokud jde o vysoké školy, Úřad v roce 2010 spolupracoval s Metropolitní univerzitou
Praha při výuce bakalářského studijního oboru „Průmyslové vlastnictví“ a
magisterského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém
vlastnictví“. Spolupráce s dalšími školami byla realizována formou exkurzí studentů
v sídle Úřadu, a pořádáním seminářů přímo ve školách, například ve Střední odborné
škole obchodu, užitného umění a designu v Plzni či Vysoké škole báňské v Ostravě.
V průběhu roku Úřad navštívili studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze.
Pro veřejnost Úřad nabídl kurzy „Úvod k práci s databázemi“, „Praktická cvičení pro
práci s databázemi – patenty, užitné a průmyslové vzory“, „Praktická cvičení pro práci
s databázemi – ochranné známky“ a „Úvod do problematiky průmyslových práv“.
V rámci těchto kurzů Úřad navštívilo téměř 150 zájemců o danou problematiku. Na jaře
a na podzim se uskutečnily v sídle Moravské zemské knihovny v Brně cykly přednášek
zabývajících se formami průmyslově právní ochrany a především vyhledáváním
v databázích Úřadu a v zahraničních databázích volně přístupných na Internetu.
V rámci mezinárodní spolupráce byla uspořádána v součinnosti s Ministerstvem
zahraničních věcí konference „ASEM Conference on Enforcement of Intellectual
Property Rights“. Ve spolupráci s Dánským patentovým úřadem byl uspořádán seminář
„IPeuropAware“ a ve spolupráci s Evropskou patentovou akademií „Workshop PATENT
TEACHING KIT“. Spolu se Světovou organizací duševního vlastnictví bylo uspořádáno
sympozium „Enforcement of Intellectual Property Rights“ a zorganizován seminář, který
se zabýval strategickým využitím Madridského systému mezinárodních ochranných
známek pro obchodní rozvoj. Další seminář realizovaný ve spolupráci s Evropským
patentovým úřadem v rámci projektu SLING byl na téma „Information Sources in
Biotechnology“.
Úřad se organizačně i odborně, formou přednášek, podílel na přípravě osmi seminářů
Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. Dále byl ve spolupráci s Technologickým
centrem Akademie věd České republiky realizován seminář „Postarejte se o své
duševní vlastnictví“, ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání byl uspořádán
seminář k problematice průmyslově právní ochrany. Zaměstnanci Úřadu přednášeli na
seminářích organizovaných například Českou advokátní komorou, Asociací rozhodců a
prostředníků ve věcech průmyslových práv, Komorou patentových zástupců, Svazem
průmyslu a dopravy a dalšími institucemi. Úřad dále zorganizoval například seminář
„Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví na vysokých školách“ a seminář
„Seznamte se s ochrannou známkou Společenství“.
Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal spolu s Českým
svazem vynálezců a zlepšovatelů Den otevřených dveří, jehož součástí byl i seminář
„Komercializace technologií pomocí licencování duševního vlastnictví“. Tento seminář
byl uskutečněn ve spolupráci a s odbornou podporou sdružení Licensing Executives
Society České republiky.
Úřad v roce 2010 prostřednictvím svého Institutu průmyslově právní výchovy pokračoval
v organizování dvouletého specializačního studia průmyslových práv.
Úřad se prezentoval i na řadě výstav a veletrhů, zúčastnil se 52. mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně, odborných výstav FOR INDUSTRY 2010, AMPER 2010,
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TENDENCE 2010 a Inovace 2010 v Praze, dále i mezinárodního odborného veletrhu
vynálezů a inovací IENA v Norimberku. Při všech těchto příležitostech byly
návštěvníkům k dispozici propagační materiály včetně nabídky publikací a příležitosti
využít on-line rešeršní a informační služby.
Ve vstupních prostorách Úřadu jsou pro laickou i odbornou veřejnost k dispozici
monotematické brožury k jednotlivým předmětům průmyslově právní ochrany, letáky
informující o nabízených službách, webových stránkách, o databázích průmyslově
právních informací a o nabídce odborných kurzů organizovaných Institutem průmyslově
právní výchovy. Pracuje zde informační středisko, které poskytuje základní informace o
možnostech ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a průběhu řízení.
Rovněž se zde provádějí základní známkové rešerše.
Podseskupení položek 213 - příjmy z pronájmu majetku - představují celkovou částku
1 285 tis. Kč. Tento objem zahrnuje převážně nájemné ve výši 1 175 tis. Kč z bytů
v objektu na Praze 1, v ulici U Půjčovny 10.
Podseskupení položek 214 - příjmy z úroků a realizace finančního majetku - vykázalo
ztrátu 9 tis. Kč z důvodu kurzových rozdílů při transferech finančních prostředků od
EPO.
Podseskupení položek 221 – přijaté sankční platby – představují částku 9 tis. Kč za
přijatá penále v souvislosti s porušením smluvních vztahů v oblasti poskytovaných
služeb.
Podseskupení položek 231 - příjmy z prodeje neinvestičního majetku - představují
částku 8 tis. Kč za odprodej nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku
ve smyslu zák. č. 219/2000 Sb.
Podseskupení položek 232 - ostatní nedaňové příjmy - vykazuje částku 268 tis. Kč,
která zahrnuje zejména kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení (205 tis.
Kč) a dále náhrady a dobropisy z minulého roku (63 tis. Kč).
Podseskupení položek 235 - příjmy za využívání dalších majetkových práv - se podílí
částkou 116 543 tis. Kč, která zahrnuje poplatky za udržování patentů v platnosti
(103 238 tis. Kč) a poplatky za udržování evropských patentů v platnosti (13 305 tis.
Kč).
Podseskupení položek 311 - příjmy z prodeje investičního majetku - představují
celkovou částku 9 tis. Kč za odprodej nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku
ve smyslu. zák. č. 219/2000 Sb.
Podseskupení položek 413 - převody z vlastních fondů - mzdové prostředky a zejména
příslušenství nevyplacené za měsíc prosinec 2009 v lednu 2010 ve výši 175 tis. Kč,
převedené z depozitního účtu.
Podseskupení položek 415 - neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí
1. prostředky poskytnuté EU:
- vyúčtování projektu „Kooperační program s OHIM za rok 2009“ ve výši 732 tis. Kč,
2. mimorozpočtové prostředky:
- příspěvek od EPO ve výši 683 tis. Kč poskytnutý na realizaci „Kooperačního
programu s EPO“.
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VÝDAJE
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE
rozpočet výdajů 2009
rozpočet výdajů 2010

180 812 tis. Kč
178 704 tis. Kč

SKUTEČNÉ VÝDAJE
skutečné výdaje 2009
skutečné výdaje 2010

180 652 tis. Kč
170 421 tis. Kč

Skutečné výdaje byly vůči roku 2009 o 10 231 tis. Kč nižší a to zejména v důsledku
povinnosti vázání fin. prostředků na základě usn. vlády ČR č. 54 a 552/2010.

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
V roce 2010 Úřad použil mimorozpočtové prostředky, které obdržel od EPO ve výši
645 tis. Kč (po odpočtu kurzových rozdílů) na realizaci Kooperačního programu s EPO.
Prostředky použil prostřednictvím rozpočtu a to 105 tis. Kč na mzdy vč. příslušenství, 16
tis. Kč na nákup materiálu, 29 tis. Kč na nákup ost. služeb, 457 tis. Kč na cestovné a 35
tis. Kč za pronájem na veletrzích.
REZERVNÍ FOND
V roce 2010 Úřad nepoužil na financování činností prostředky z rezervního fondu a do
rezervního fondu nepřevedl žádné finanční prostředky z rozpočtu.

INVESTIČNÍ VÝDAJE
(systémově určené výdaje)
V roce 2010 bylo z celkových výdajů Úřadu použito 6 % k úhradě investic.
skutečné investiční výdaje v roce 2009
skutečné investiční výdaje v roce 2010

17 583 tis. Kč
10 199 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2009 byly investiční výdaje nižší o 7 384 tis. Kč zejména z důvodu
vázání výdajů SR dle usn. vlády ČR č. 54 a 552/2010.
Veškeré investiční výdaje byly použity v rámci ISPROFIN (EDS/SMVS) k realizaci
níže uvedených registrovaných akcí zahrnutých v programu č. 144 010 – „Rozvoj a
obnova materiálně technické základny Úřadu v letech 2008 - 2012“:
►akce „Pořízení, obnova a provozování HW, SW a IS Úřadu“

8 753 tis. Kč

►akce „Obnova a provozování budov, strojů a zařízení“

1 446 tis. Kč
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Časové rozložení čerpání investičních prostředků
Skutečná výše výdajů v jednotlivých měsících roku 2010 je uvedena v následující
tabulce:
v tis. Kč

čtvrtletí
1
regulace
výdajů
výdaje za
měsíc
celkové
výdaje
%
čerpání

I.
2

3

nestanovena

II.
5

4

6

III.
8

7

nestanovena

9

10

nestanovena

IV.
11

12

nestanovena

42

0

0

1 667

130

0

0

0

1 250

183

154

6 774

42

42

42

1 709

1 838

1838

1 838

1 838

3 088

3 271

3 425

10 199

0,4

17,6

12,3

69,7

Vyšší čerpání investičních výdajů ve 4 . čtvrtletí roku 2009 bylo ovlivněno zejména
platbami uskutečněnými v prosinci za dokončení zásadního zdokonalení IS pro řízení o
přihláškách a vedení rejstříků průmyslových práv a upgrade IS duševního vlastnictví
(4 462 tis.Kč).
Specifikace investičních výdajů na akci „Pořízení, obnova a provozování HW, SW
a IS Úřadu“ (8 753 tis. Kč)
V roce 2010 bylo v rámci této akce pořízeno:
- 2 ks velkokapacitních skenerů
- rozšíření zálohovacího systému dat o 3x14 TB
- dokončení zásadního zdokonalení IS pro řízení o přihláškách a
vedení rejstříků průmyslových práv
- upgrade IS duševního vlastnictví
- nákup licencí ORACLE
- nákup SW MS SQLSvr Standart
- upgrade aplikace Čerpání (1. etapa)
- upgrade aplikace IPCONV
- rozšíření páteřní datové sítě
- 2 ks síťových serverů

130 tis. Kč
1 667 tis. Kč
2 970 tis. Kč
1 492 tis. Kč
1 149 tis. Kč
161 tis. Kč
165 tis. Kč
250 tis. Kč
183 tis. Kč
586 tis. Kč

Specifikace investičních výdajů na akci „Obnova a provozování budov, strojů a
zařízení“ (1 446 tis.Kč)
V roce 2010 bylo v rámci této akce pořízeno:
- skartovací stroj
- vybavení jídelny Úřadu salátovým bufetem a pokl. boxem
- rekonstrukce kongresového sálu

42 tis. Kč
154 tis. Kč
1 250 tis. Kč
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NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
skutečné neinvestiční výdaje v roce 2009
skutečné neinvestiční výdaje v roce 2010
v tom:

163 069 tis. Kč
160 222 tis. Kč

► platy, OOV, pojistné, FKSP
112 436 tis. Kč
► provoz a odborné činnosti
24 758 tis. Kč
► kooperační program s Evropským
patentovým úřadem (bez platů s příslušenstvím)
851 tis. Kč
► program reprodukce majetku (ISPROFIN)
21 310 tis. Kč
► společné projekty EU a ČR (bez platů s příslušenstvím)
330 tis. Kč
► mimorozpočtové prostředky
537 tis. Kč

Časové rozložení čerpání neinvestičních prostředků
Čerpání neinvestičních prostředků bylo v roce 2010 omezeno usn. vlády ČR č. 54/2010
a 552/2010.
Rovnoměrnost čerpání neinvestičních prostředků ovlivňují především výplaty mezd
včetně příslušenství, které jsou termínované a dále výdaje u akcí z programového
financování (ISPROFIN). Proto je níže uvedeno čerpání prostředků, které bylo možné
ovlivnit, t. j. výdaje na provoz a odborné činnosti, výdaje na kooperační program s
EPO, výdaje na společné projekty EU a ČR a použití mimorozpočtových prostředků.

Čerpání zmíněných výdajů v jednotlivých měsících roku 2010 je uvedeno v následující
tabulce:
v tis. Kč

čtvrtletí

1

I.
2

3

4

II.
5

6

regulace
nestanovena
nestanovena
výdajů
výdaje
2 115 1 926 2 571 1 660 2 526
2 420
za měsíc
výdaje
2 115 4 041 6 612 8 272 10 798 13 218
celkové
%
čerpání

III.
8

7

9

10

nestanovena

23,6

12

nestanovena

1 723

1 533

1 781

1 882

14 941

16 474

18 255 20 137 23 318 27 973
6,7

23,6

IV.
11

3 181

11,4

4 655

16,6

18,1
34,7

Čerpání neinvestičních výdajů bylo poměrně rovnoměrné. Pokles výdajů ve 3. čtvrtletí
byl způsoben obdobím dovolených. Ve 4. čtvrtletí byly mj. ukončeny a vyfakturovány
opravy v budově Úřadu a služby, jejichž realizace navazovala na uzavřené veřejné
zakázky (1 754 tis. Kč). Vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí ovlivnilo i použití mimorozpočtových
prostředků zaslaných EPO.
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Časové rozložení čerpání neinvestičních programových prostředků
(výdaje na akce registrované v ISPROFIN )

Čerpání výdajů v jednotlivých měsících roku 2010 je uvedeno v následující tabulce:
v tis. Kč

čtvrtletí

1

I.
2

3

4

II.
5

6

regulace
nestanovena
nestanovena
výdajů
výdaje
1 245 1 521 1 925 2 403 1 677 1 208
za měsíc
výdaje
1 245 2 766 4 691 7 094 8 771 9 979
celkové
%
čerpání

III.
8

7

9

10

nestanovena

24,8

12

nestanovena

1 568

1 053

1 818

1 855

11 547

12 600

14 418 16 273 19 256 21 310
8,7

22,1

IV.
11

2 983

14,0

2 054

9,6

20,8
32,3

Neinvestiční programové výdaje byly v průběhu roku 2010 čerpány poměrně
rovnoměrně s výjimkou 4. čtvrtletí, kdy byla realizována dodávka PC (1 500 tis. Kč) a
ukončeny instalatérské práce v budově Úřadu (467 tis. Kč).
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné
placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb
112 436 tis. Kč
Prostředky na platy
rozpočet
skutečně vyplaceno
plnění
Z prostředků na platy bylo vyplaceno:
- na společné projekty EU a ČR

82 623 tis. Kč
81 833 tis. Kč
99,04 %

843 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci
(ostatní osobní výdaje)

rozpočet
skutečně vyplaceno
plnění

835 tis. Kč
835 tis. Kč
100 %

Ostatní osobní výdaje byly použity k zabezpečování ostatních prací a činností zejména
na:
- jazykové korektury,
- přepisy textů,
- odměny za výuku,
- technické služby.
Práce byly prováděny na základě uzavřených písemných dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr.
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Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
závazný limit
odvod

28 377 tis. Kč
28 131 tis. Kč

Z prostředků na pojistné připadlo:
- na společné projekty EU a ČR

286 tis. Kč

Převod FKSP
závazný limit
převod

1 653 tis. Kč
1 637 tis. Kč

Z prostředků na převod FKSP připadlo:
projekty EU a ČR

- na společné

17 tis. Kč

Počet zaměstnanců
závazný limit
průměrný evid. počet zaměstnanců (přepočtený)
plnění

230
229
99,57%

Plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů
Ukazatel
Počet zaměst.
dle
systemizace
Počet zaměst.
prům.evidenční
Počet zaměst.
prům. přepočt.
Platy
zaměstnanců
OOV

Kategorie
Rozpočet
(osob)

Skutečnost
(osob)
Skutečnost
(osob)
Rozpočet
(tis.Kč)
Rozpočet
(tis.Kč)
Základní platy Skutečnost
(tis.Kč)
Pohyblivá
Skutečnost
složka
(tis.Kč)
OOV
Skutečnost
(tis.Kč)
Nemoc
Skutečnost
v kalend.dnech (dny)
Prům.měs.plat Rozpočet (Kč)
Prům.měs.plat Skutečnost (Kč)

Podíl platů
Skutečnost
a přísl. na celk.
(%)
výdajích

2005
256

2006
251

2007
251

2008
247

2009
239

2010
230

258

248

246

250

247

238

253

242

241

242

238

229

70 347

72 851

79 918

81 124

84 366

82 623

521

894

844

857

870

835

66 436

67 271

72 575

74 718

77 763

76 157

3 911

5 481

7 343

6 386

6 583

5 676

521

894

844

857

810

830

3 129

3 359

3 955

3 591

2 171

2 555

22 899
23 171

23 497
24 446

25 999
27 634

27 401
27 928

29 416
29 533

29 936
29 801

62,4

62,1

64,1

63,6

64,1

66,0

Vývoj počtu zaměstnanců (přepočtený stav) prokazuje, že Úřad postupně snižuje jejich
počet.

18

Výdaje na platy a příslušenství tvoří 66 % z celkových výdajů a jejich podíl se
postupně zvyšuje. Vysoký podíl výdajů na platy souvisí s požadavkem vysoce odborné
kvalifikace zaměstnanců, nezbytné k plnění úkolů Úřadu. Úřad zaměstnává zejména
jazykově vybavené vysokoškoláky s právním a technickým vzděláním.
Objem pohyblivé složky platů od roku 2007 postupně klesá a v současné době činí
pouze 7,45 %. S tím souvisí odchody vysoce kvalifikovaných a jazykově vybavených
zaměstnanců mimo státní správu a obtížné zabezpečení jejich náhrady.
Specifikace výdajů na zajištění provozu a odb. činností, vč. použití
mimorozpočtových prostředků (25 296 tis. Kč)
504 - Odměny za užití duševního vlastnictví
5041 honoráře za publikační činnost
513 - Nákup materiálu
5132 ochranné pomůcky
5133 léky a zdrav. materiál
5134 prádlo, oděv, obuv
5136 odborné knihy, časopisy a CD ROMy pro studovnu
5137 kancelářský nábytek, lednice, varné konvice,
hasicí přístroje, aj.
5139 kancelářské potřeby, materiál pro údržbu budov,
spotř. materiál, hygienické potřeby, tiskopisy
514 - Úroky a ost. finanční výdaje
5142 realizované kursové ztráty
515 - Nákup vody, paliv a energie
5151 vodné a stočné
5153 plyn pro vytápění
5154 elektrická energie
5156 PHM pro stroje

158 tis. Kč
158 tis. Kč
4 485 tis. Kč
7 tis. Kč
1 tis. Kč
5 tis. Kč
689 tis. Kč
1 480 tis. Kč
2 303 tis. Kč
42 tis. Kč
42 tis. Kč
4 455 tis. Kč
272 tis. Kč
1 370 tis. Kč
2 810 tis. Kč
3 tis. Kč

516 - Nákup služeb
11 884 tis. Kč
5161 poštovné
885 tis. Kč
5163 služby ČNB, pojištění vozidel
290 tis. Kč
5164 pronájem sálu, rohoží, výstavních ploch na veletrzích,
honoráře, cateringové služby
627 tis. Kč
5166 odborné a znalecké posudky
272 tis. Kč
5167 odborná školení
726 tis. Kč
5169 ostraha a úklid, požární služby, odvoz odpadu,
tisk patentové literatury, výroční zprávy, časopisu,
příspěvek na stravování, překlady anotací, rešerše
v databázích, revize
9 084 tis. Kč
517 - Ostatní nákupy
5171 údržba stavební a opravy strojů a zařízení
5173 cestovné
5175 pohoštění
5176 účastnické poplatky
5179 vstupenky na odborné výstavy a veletrhy, členský
poplatek Asociaci institucí vzdělávání dospělých

3 938 tis. Kč
2 112 tis. Kč
1 335 tis. Kč
463 tis. Kč
15 tis. Kč
13 tis. Kč
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519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy
5191 zaplacené sankce
5192 soudní poplatky
5194 dary delegacím zahraničních patentových úřadů

166 tis. Kč
4 tis. Kč
115 tis. Kč
47 tis. Kč

536 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům
5362 daně z honorářů, poplatky

22 tis. Kč
22 tis. Kč

542 - Náhrady placené obyvatelstvu
5424 náhrady mezd v době nemocí

140 tis. Kč
140 tis. Kč

590 - Ostatní neinvestiční výdaje
5909 vrácené kauce z let minulých, vrácené příjmy
z minulého roku (přeplatky)

6 tis. Kč
6 tis. Kč

Přehled výdajů na provoz a odborné činnosti za období 2005 – 2010
v tis. Kč

VÝDAJ
504
513
514
515
516
517
518
519
536
542
590

Odměny za užití duš. vlast.
Nákup materiálu
Úroky a ostatní. fin. výdaje
Nákup vody, paliv, energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté zálohy
Ostatní výdaje
Platba daní a poplatků
Náhrady obyvatelstvu
Ostatní neinvest. výdaje
CELKEM

2005

2006

5 150
3 542
21
32
3 151
3 155
9 311 10 719
4 211
4 011
0
0
77
260
5
8
90
6
29
76
22 045
21 809

2007

2008

2009

2010

69
6 892
20
3 388
9 953
2 264
0
247
33
0
55
23 281

50
3 859
13
4043
9 274
1 771
0
179
16
0
114
19 319

79
6 579
17
4 554
10 434
2 141
0
204
38
165
38
24 249

158
4 485
42
4 455
11 884
3 938
0
166
22
140
6
25 296

Specifikace výdajů na kooperační program s EPO (991 tis. Kč)
V roce 2010 pokračovala nová forma spolupráce Úřadu s EPO, která se řídí takzvaným
Národním akčním plánem.
Ten byl vypracován pro léta 2007- 2010 a popisuje většinu aktivit Úřadu, na kterých se
podílí i EPO. Spolupráce byla shrnuta do čtyř oblastí - projektů:
- zlepšení registračního a udělovacího procesu,
- rozšíření informačních zdrojů,
- zvýšení využití patentového systému v ČR,
- vytvoření národního průmyslově právního fóra.
Každý z uvedených projektů je tvořen několika subprojekty. Pro každý z projektů byly
definovány cíle, očekávané výsledky a kritéria, podle kterých se bude hodnotit
úspěšnost realizace, časový harmonogram a rozpočet.
Významnou součástí programu spolupráce s Evropským patentovým úřadem bylo
v roce 2010 vzdělávání v dané oblasti formou účasti zaměstnanců Úřadu na seminářích
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pořádaných Evropskou patentovou akademií, účast na veletrzích a výstavách.
Prioritou Úřadu je zvyšování kvality služeb, zejména zkvalitňování procesu řízení o
patentových přihláškách. Jako hlavní nástroje pro zrychlení a zjednodušení řízení je
vnímána možnost elektronického podávání přihlášek a přístup průzkumových
pracovníků ke kvalitním informačním zdrojům a znalost práce s nimi.
V roce pokračovala digitalizace příchozích dokumentů a zveřejňování českých
patentových dokumentů prostřednictvím mezinárodních databází (Esp@cenet).
Úřad vynaložil na realizaci kooperačního programu 991 tis. Kč v následující skladbě:
50 - Výdaje na platy s příslušenstvím
513 – Nákup materiálu
5139 nákup ost. materiálu
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje
5142 realizované kursové ztráty

141 tis. Kč
23 tis. Kč
23 tis. Kč
4 tis. Kč
4 tis. Kč

516 - Nákup služeb
5163 služby peněžních ústavů
5164 pronájem
5169 služby

106 tis. Kč
10 tis. Kč
45 tis. Kč
51 tis. Kč

517 - Ostatní nákupy
5173 cestovné

717 tis. Kč
717 tis. Kč

Specifikace výdajů na realizaci programu č. 144 010 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny Úřadu (21 310 tis. Kč)
Výdaje na akci „Obnova a pořízení HW, SW a IS Úřadu“ (16 343 tis. Kč):
513 - Nákup materiálu
5137 výpočetní technika
5139 spotřební materiál k výpočetní technice
516 - Nákup služeb
5162 připojení k Internetu
5168 služby zpracování dat
5169 techn. podpora výpoč. technice a ost. služby
517 - Ostatní nákupy
5171 opravy
5172 programové vybavení

3 736 tis. Kč
2 465 tis. Kč
1 271 tis. Kč
11 895 tis. Kč
1 075 tis. Kč
1 988 tis. Kč
8 832 tis. Kč
712 tis. Kč
66 tis. Kč
646 tis. Kč

Výdaje na akci „Zajištění hlasových služeb“ (813 tis. Kč):
513 - Nákup materiálu
5137 telefonní přístroje

43 tis. Kč
43 tis. Kč
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516 - Nákup služeb
5162 telefonní poplatky
5169 technická podpora tel. ústředně
517 - Ostatní nákupy
5171 opravy

747 tis. Kč
686 tis. Kč
61 tis. Kč
23 tis. Kč
23 tis. Kč

Výdaje na akci „Obnova a provozování budov, strojů a zařízení“ (2 857 tis. Kč):
513 - Nákup materiálu
5137 drobný hmotný majetek
5139 ostatní materiál
515 - Nákup vody, paliv a energie
5156 PHM a maziva
516 - Nákup služeb
5169 servis kotelny a výtahů, služby PO, BOZP, projektová
dokumentace
517 - Ostatní nákupy
5171 opravy a údržba

1 120 tis. Kč
846 tis. Kč
274 tis. Kč
79 tis. Kč
79 tis. Kč
452 tis. Kč
452 tis. Kč
1 206 tis. Kč
1 206 tis. Kč

Výdaje na akci „Zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního vlastnictví
v rámci evropského kontextu“ (1 297 tis.Kč):
514 - Ostatní finanční výdaje
5142 realizované kursové ztráty

4 tis. Kč
4 tis. Kč

516 - Nákup služeb
5163 služby peněžních ústavů
5167 školení a vzdělávání
5169 ostatní služby

696 tis. Kč
8 tis. Kč
527 tis. Kč
161 tis. Kč

517 - Ostatní nákupy
5173 cestovné

597 tis. Kč
597 tis. Kč

Specifikace výdajů na realizaci společných programů EU a ČR
(330 tis. Kč bez platů zaměstnanců s příslušenstvím)
•

Kooperační program s OHIM pro rok 2010 (229 tis. Kč bez platů zaměstnanců
program)

s příslušenstvím) (komunitární

V roce 2010 Úřad pokračoval ve spolupráci s OHIM, a to formou jednoletého
kooperačního programu. Obecným cílem programu bylo zvýšení povědomí o
komunitární ochranné známce (dále jen „CTM“) a komunitárním průmyslovém vzoru
(dále jen „RCD“) v České republice, a dále zvýšení počtu a zejména kvality přihlášek
CTM a RCD podaných českými přihlašovateli. Náplní kooperačního programu bylo
především poskytování informací o CTM a RCD na informačním středisku Úřadu a
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prostřednictvím služby helpdesk. Dále prezentace na veletrzích a propagace
v odborném tisku. V rámci kooperačního programu Úřad pořádal semináře pro veřejnost
a střední umělecké školy.
Celkové výdaje na realizaci kooperačního programu činily 1 331 tis. Kč, z toho 20 %
výdajů (266 tis. Kč) hradil Úřad, a 80 % výdajů (1 065 tis. Kč) OHIM.
Na platech zaměstnanců včetně příslušenství bylo vyplaceno 1 102 tis. Kč, ostatní
výdaje byly použity v následující skladbě:
516 - Nákup služeb
5163 služby peněžních ústavů
5164 pronájem
5169 služby
517 - Ostatní nákupy
5175 pohoštění
•

219 tis. Kč
1 tis. Kč
79 tis. Kč
139 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč

IPR Awareness and Enforcement Project (101 tis. Kč bez platů zaměstnanců s
příslušenstvím) (komunitární program)

V roce 2007 se Úřad zapojil do tříletého projektu vypsaného Evropskou komisí „IPR
Awareness and Enforcement Project“ ( IpeuropAware ), který i po prodloužení, o
kterém bylo rozhodnuto na podzim 2010, bude ukončen v únoru 2011. Projekt byl
zaměřen především na malé a střední podniky v Evropě a jeho cílem bylo prohloubit
zájem, povědomí a porozumění v oblasti práv z duševního vlastnictví, zahrnutí inovační
strategie do obchodní strategie firem a v neposlední řadě zvýšení jejich schopnosti čelit
výrobkovému pirátství. Projekt se snažil výrazně podpořit přihlašovací aktivitu firem
malé a střední velikosti, která měla vyústit ve zvýšený počet podaných přihlášek
patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů. Kromě Úřadu se do
uvedeného projektu zapojilo i 20 národních patentových úřadů členských států EPO.
V roce 2010 byla dokončena příprava sektorálních Příruček o problematice duševního
vlastnictví v oblasti textilního, obuvnického, kožedělného a nábytkářského průmyslu.
Tyto příručky byly oficiálně představeny na závěrečném Semináři pro zvýšení povědomí
o duševním vlastnictví pro malé a střední podniky v květnu 2010. Rovněž byla
dokončena interaktivní webstránka Innovaccess, která je on-line průvodcem duševním
vlastnictvím v Evropě.
Celkový tříletý rozpočet projektu činí 7 900 tis. €. Evropská komise se na financování
projektu podílela 70 %. Na realizaci projektu v roce 2010 byla pro Českou republiku
vyčleněna částka 173 tis. Kč. Z této částky měl Úřad hradit 30 % tj. 50 tis. Kč a
zbývající část tj. 123 tis. Kč Evropská komise.
Na platech zaměstnanců včetně příslušenství bylo vyplaceno 43 tis. Kč, ostatní výdaje
ve výši 101 tis. Kč byly použity v následující skladbě:
513 – Nákup materiálu
5139 materiál

23 tis. Kč
23 tis. Kč

516 – Nákup služeb
5164 nájemné
5169 ostatní služby

19 tis. Kč
7 tis. Kč
12 tis. Kč
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517 – Ostatní nákupy
5173 cestovné
5175 pohoštění

59 tis. Kč
24 tis. Kč
35 tis. Kč

Financování společných projektů EU a ČR
v tis. Kč

Rozpočet
Projekty
Kooperační program s OHIM
na rok 2008
Kooperační program s OHIM
na rok 2009
Kooperační program s OHIM
na rok 2010
IPR Awareness and
2008
Enforcement Project
2009
2010

kryto
příjmy
od EU
506

Skutečnost

ze SR celkem

výdaje
EU

výdaje
SR

předfinancování
ze SR

výdaje
celkem

126

632

472

*)

120

474

594

786

197

983

732*)

190

762

952

1 148

287

1 435

0

266

1 065

1 331

203

87

290

145**)

82

47

274

141

61

202

139

60

0

199

123

50

173

101**)

43

0

144

**)

*)

prostředky EU byly Úřadu zaslány v dubnu 2009 a březnu 2010 (tj. vždy následující rok po ukončení
programu)
**) zálohu pro rok 2008 ve výši 236 tis.Kč Úřad obdržel v únoru 2008, zálohu na roky 2009 a 2010 ve
výši 306 tis. Kč Úřad obdržel v říjnu 2009.

ZÁLOHOVÉ PLATBY
Na účtu 314 - poskytnuté provozní zálohy byl veden k 31. 12. 2010 zůstatek 940 tis. Kč,
který zahrnuje zálohy na odběr el. energie, plynu a vody.
Ostatní fakturované zálohy za práce a dodávky byly v roce 2010 vyúčtovány v souladu
s § 49 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY
Jako závazky Úřadu k 31. 12. 2010 byly v účetnictví vedeny prostředky uložené na
depozitním účtu s následujícím určením:
- k výplatě mezd zaměstnanců a OOV za období 12/2010, k úhradě zdravotního a
sociálního pojištění, k odvodu srážek prováděných z mezd zaměstnanců a k odvodu
do fondu FKSP v souhrnné výši 9 744 tis. Kč,
- k případnému vrácení kaucí složených v rámci sporných řízení v souhrnné výši
250 tis. Kč,
- k převodu podílu poplatků za udržování evropských patentů v platnosti Evropskému
patentovému úřadu ve výši 4 537 tis. Kč,
- závazek ke klientům využívajícím Smlouvu o patentové spolupráci (viz kapitola
Zvláštní účty uvedená na str. 30) ve výši 1 195 tis. Kč.
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K 31. 12. 2010 neměl Úřad žádný závazek vůči dodavateli.
Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2010 vedených v účetnictví na účtech 311, 377 a
469 činil 1 127 tis. Kč, z toho:
účet 311 - pohledávky za odběrateli (1 061 tis. Kč)
a) pohledávky před uplynutím lhůty splatnosti 586 tis. Kč
Tyto pohledávky zahrnují Úřadem fakturované částky za poskytnuté odborné
služby (zejména přetřiďování patentů pro EPO) s termínem splatnosti faktur po
31.12. 2010.
b) pohledávky po lhůtě splatnosti 475 tis. Kč
Tyto pohledávky zahrnují neuhrazené nájemné z jednoho z bytů v objektu
Jeruzalémská Praha 1 (470 tis. Kč) a dále neuhrazené fakturované částky za
poskytnuté odborné rešerše (5 tis. Kč).
Úřad urguje veškeré neuhrazené pohledávky u nichž uplynula lhůta splatnosti a
v případě negativního výsledku je vymáhá soudní cestou.
Soudní cestou je vymáhána následující pohledávka:
- pronájem bytu
407 tis. Kč

účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (36 tis. Kč)
- neuhrazené telefonní hovory firmy provozující v Úřadě závodní stravování a
neuhrazený dobropis od firmy, zajišťující přístup do rešeršní databáze.
účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky (30 tis. Kč)
- záruka na vystavení CCS karet pro bezhotovostní úhrady pohonných hmot.

Odepsané pohledávky jsou vedeny na podrozvahovém účtu 911 a k 31. 12. 2010
činily celkem 839 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byla odepsána 1 pohledávka ve výši
7 766,38 Kč.

VÝDAJE NA REALIZACI AKCÍ EVIDOVANÝCH V PROGRAMU
č. 144 010 V RÁMCI ISPROFIN
V roce 2010 Úřad pokračoval v realizaci programu č. 144 010 „Rozvoj a obnova
materiálně technické základny Úřadu v letech 2008 - 2012“ (dále jen „RaOMTZ“), jehož
dokumentace byla schválena MF ČR koncem roku 2007 a následně po revizích
programu v letech 2009 a 2010.
Program se skládá ze dvou podprogramů č. 144 011 – „Pořízení, obnova a provozování
informačních a komunikačních technologií“ a č. 144 012 – „Reprodukce majetku ve
správě Úřadu“. Podprogramy obsahují jednotlivé akce, které mají stanoveny konkrétní
cíle a parametry.
Výdaje na realizaci programu zahrnují i výdaje spojené s provozováním pořizovaného
majetku.
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V uplynulých letech byly na realizaci programu vyčleněny následující prostředky:
v tis. Kč

Program č.
144 010
RaOMTZ

rok
2008
2009
2010

rozpočet
41 024
38 231
39 129

čerpání
40 946
38 178
31 509

V roce 2010 Úřad pokračoval v realizace následujících akcí:
„Obnova a pořízení HW, SW a IS Úřadu“
Cílem akce je pokračovat v modernizaci technického vybavení Úřadu. Jedná se
zejména o upgrade stávajícího IS pro řízení o přihláškách a vedení rejstříků
průmyslových práv, o vývoj a zavádění jeho nové verze, o upgrade IS duševního
vlastnictví, o nákup komerčních SW a dále o průběžnou modernizaci HW vybavení
výpočetní techniky.
Úřad využívá pro výkon své zákonné činnosti dva základní informační systémy, které
byly vytvořeny a jsou provozovány v souladu s Managementem bezpečnosti informací
(dále jen „ISMS“), který Úřad pro svoji činnost zavedl. Informační systém řízení o
přihláškách a vedení rejstříků průmyslových práv je využíván pro zajištění kompletního
řízení o přihláškách vynálezů, ochranných známek, průmyslových vzorů, označení
původu a zeměpisných označení. Celý proces řízení probíhá v elektronické formě.
Druhým systémem je Informační systém duševního vlastnictví, který je provozován na
Internetu. Kromě základních informací o činnosti Úřadu tento systém zpřístupňuje
sofistikované rešeršní systémy, které umožňují bezplatně získat veškeré informace
týkající se jednotlivých institutů průmyslových práv s účinky pro území České republiky.
Oba informační systémy jsou průběžně přizpůsobovány a provozovány dle požadavků
řízení, které vyplývají zejména z novelizace právních předpisů a závazků České
republiky z mezinárodní spolupráce a smluv. Délka životního cyklu informačních
systémů tohoto typu činí 7 let. Na základě této skutečnosti je v rámci realizace
programu prováděna analýza a vývoj nové verze těchto informačních systémů, které
budou postaveny na moderních SW platformách.
Úřad obměňuje průběžně HW vybavení s cyklem 3 – 4 roky, jak doporučují odborné
firmy a má zajištěnu technickou podporu jak HW, tak i SW.
V rámci akce bylo dále zabezpečováno převádění patentových spisů a spisů užitných
vzorů z papírové do elektronické formy. Externě bylo překonvertováno 137 050
normostran formátu A4.
Věcná specifikace investičních výdajů je podrobně uvedena na str. 15, neinvestičních
na str. 21.
V roce 2010 bylo na tuto akci čerpáno celkem 25 096 tis. Kč.
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„Zajištění hlasových služeb“
Úřad zajišťoval hlasové služby na úrovni a v rozsahu jako v předchozím roce. Byly
hrazeny poplatky za pevné a mobilní linky a zabezpečeny běžné opravy, obměna
telefonních přístrojů a servis telefonní ústředny.
Věcná specifikace neinvestičních výdajů je uvedena na straně 21.
Výdaje na provozování hlasových služeb činily 813 tis. Kč.

„Obnova a provozování budov, strojů a zařízení“
V rámci této akce byla zajišťována obměna podlahové krytiny a malování budovy
Úřadu, provedena rekonstrukce rozvodů vody, rekonstrukce a dovybavení jídelny a
rekonstrukce kongresového sálu Úřadu.
Akce zahrnovala též údržbu budov Úřadu, provoz kotelny, vzduchotechniky a záložního
zdroje el. energie, provoz hasicího systému sálu výpočetní techniky, zajištění
autoprovozu a provozu kopírovací techniky.
Věcná specifikace investičních výdajů je podrobně uvedena na str. 15, neinvestičních
na str. 22.
V roce 2010 bylo na tuto akci čerpáno celkem 4 302 tis. Kč.

„Zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního vlastnictví
v rámci evropského kontextu“
Úřad jako ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví je povinen
zajistit začlenění českého systému ochrany duševního vlastnictví do evropského
kontextu. Jde zejména o vydávání CD-ROMů Espace-Preces, Preces-Access a Traces.
Přístup ČR k Evropské patentové úmluvě a vstup ČR do EU vyžaduje soustavné
zvyšování odborných a jazykových znalostí pracovníků Úřadu. Prohlubuje se zejména
spolupráce zaměstnanců Úřadu s pracovníky EPO, OHIM a WIPO.

V roce 2010 bylo v této oblasti realizováno:
- vydání 3 sad CD ROMů Preces a 1 sady CD ROMů Traces; výdaje činily 163 tis. Kč,
- v rámci jazykových kurzů bylo odučeno 623 výukových hodin angličtiny, 310
výukových hodin francouzštiny a 80 výukových hodin němčiny, kterých se zúčastnilo
celkem 65 zaměstnanců Úřadu; za výuku a jazykové zkoušky bylo zaplaceno
515 tis. Kč,
- 11 pracovních cest zaměřených na zvyšování odborných znalostí zaměstnanců
Úřadu, kterých se zúčastnilo 23 zaměstnanců; výdaje činily 596 tis. Kč.
Věcná specifikace neinvestičních výdajů je uvedena na straně 22.
Celkové výdaje na zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního vlastnictví v
rámci evropského kontextu dosáhly částky 1 297 tis. Kč.
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VÝDAJE NA REALIZACI AKCÍ V PROGRAMU č. 144 010 - RaOMTZ
Akce č.

1
obnova,
pořízení a
provoz
HW, SW a
IS Úřadu
2
obnova a
provoz
budov

Investiční výdaje
specifikace
software včetně
specializovaných aplikací
hardware

vybavení jídelny
rekonstrukce kongres. sálu
skartovací stroj

Neinvestiční výdaje
tis. Kč

specifikace
technická podpora VT a SW
6 188 výpočetní technika
2 565 materiál a ND pro VT
opravy
programové vybavení
připojení k internetu
zpracování dat

tis. Kč
8 832
2 465
1 271
66
646
1 075
1 988

drobný majetek
154 materiál
1 250 PHM
42
provozní služby
opravy a údržba

846
274
79
452
1206

3
zvýšení
ochrany
dušev.
vlastnictví
v rámci
evrop.
kontextu
4
hlasové
služby
CELKEM

školení a vzdělávání
výroba CD ROMů
cestovné
cestovní pojištění a kurzové ztráty

nákup telefonních přístrojů
opravy a materiál
telefonní poplatky
techn. podpora telef. ústředně
10 199 CELKEM

597
161
865
12

43
23
686
61
21 310

MAJETKOVÉ ZMĚNY
V průběhu roku 2010 došlo ke zvýšení hodnoty majetku Úřadu. Z porovnání účetního
stavu majetku k 1. 1. 2010 se stavem k 31. 12. 2010 vyplývají níže uvedené změny:
V oblasti nehmotného majetku došlo v souhrnu ke zvýšení o 19 823 tis. Kč.
V průběhu roku 2010 byly pořízeny nové SW aplikace (upgrade) ve výši 6 678 tis. Kč a
současně byly převedeny do majetku nedokončené SW aplikace z r. 2009 ve výši
13 145 tis. Kč. Nebyl vyřazen žádný nepotřebný SW.
Celkový hmotný majetek byl v souhrnu zvýšen o 3 422 tis. Kč. K navýšení došlo
zejména technickým zhodnocením budovy Úřadu (1 250 tis. Kč), pořízením drobného
dlouhodobého hmotného majetku (2 378 tis. Kč), obnovou výpočetní techniky
(2 465 tis. Kč) a pořízením dlouhodobého hmotného majetku (2 808 tis.Kč). Nepotřebný
majetek v hodnotě 5 479 tis. Kč byl vyřazen.

Jako nezařazená investice byla k 31. 12. 2010 vedena:
na účtu 041
- SW aplikace v celkové částce 165 tis. Kč.

28

Zásoby činily k 1. 1. 2010 celkem 3 538 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo ke zvýšení
zásob o 792 tis. Kč a to následovně:
- materiál na skladě byl zvýšen o 855 tis. Kč,
- odborné publikace z oblasti průmyslového vlastnictví určené pro potřebu veřejnosti se
snížily o 63 tis. Kč.
Stav zásob k 31. 12. 2010 byl ve výši 4 330 tis. Kč.

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KONTROLY
Vnější kontroly
V průběhu roku 2010 byly provedeny celkem 4 vnější kontroly zaměřené do
ekonomické oblasti, a to:
1. Tématická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně provedená Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Během výše
uvedené kontroly byly zjištěny nedostatky (nepředložena dokumentace zdolávání
požáru, provozuschopnost osazených požárních uzávěrů) a doporučena opatření,
která Úřad ve stanoveném termínu přijal.
2. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém
pojištění provedená neshledala nedostatků.
3. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného provedená VZP ČR, Krajskou pobočkou pro hl. m.
Prahu zjistila pouze jeden nedostatek - přeplatek pojistného ve výši 36.720,- Kč,
který vznikl nenahlášením změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem Úřadu. VZP
ČR vrátila přeplatek Úřadu. Zároveň Úřad uhradil nedoplatek u příslušné zdravotní
pojišťovny.
4. Provedenou kontrolou Úřadem práce hl. m. Prahy, pobočka v Praze 6, zaměřenou
na dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů bylo zjištěno, že Úřad zcela splňuje povinnost zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením ve smyslu ust. §81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

Vnitřní kontroly
V roce 2010 byly interním auditorem Úřadu provedeny a uzavřeny, v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 4 interní audity
zaměřené do ekonomické oblasti. Provedenými interními audity bylo prověřeno:
1. Postup Úřadu při vedení personální a mzdové agendy včetně činností, které
souvisejí se vznikem pracovního poměru, ukončením pracovního poměru a
odměňováním zaměstnanců. Auditem byly zjištěny dílčí nedostatky spočívající
v nedostatečné implementaci některých právních předpisů. Ke zjištěným
nedostatkům a doporučením auditora byla přijata příslušná opatření. I přes uvedené
nedostatky audit konstatoval, že tato zjištění neměla z hlediska správy personální a
mzdové agendy zásadní dopad na Úřad či jeho zaměstnance.
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2. Přezkoumání procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních
veřejných zakázek. Auditem byly zjištěny některé dílčí nedostatky, které byly
odstraněny. Postup Úřadu při procesu zadávání veřejných zakázek byl shledán
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Ověření procesu uzavírání smluv, jejich náležitosti, způsob dohledu nad jejich
plněním. Předmětem zjištění byly menší nedostatky související s dohledem nad
plněním uzavřených smluvních vztahů. Auditem však nebyly zjištěny žádné
významné nedostatky a navržená doporučení byla v procesu uzavírání smluv
přijata.
4. Postup Úřadu při pořízení, evidenci a vyřazování nehmotného majetku, včetně
činností, které s uvedenými postupy bezprostředně souvisí. Auditem byly zjištěny
dílčí nedostatky při vedení archivované dokumentace a při správě provozního
programového vybavení ve vztahu k vnitřním předpisů Úřadu. Ke zjištěným
nedostatkům a doporučením auditora byla přijata příslušná opatření. Hospodaření
Úřadu s nehmotným majetkem, zejména postupy při pořízení, evidenci a vyřazování
nehmotného majetku, byly shledány zcela v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

ZVLÁŠTNÍ ÚČTY
Nutnost zřízení účtu v měně EUR vznikla ze Smlouvy o patentové spolupráci (dále jen
„PCT“), ke které Česká republika přistoupila v roce 1991. Podle prováděcího předpisu
k PCT vybírá přijímající úřad (Úřad) od tuzemských zájemců o patentovou ochranu
podle PCT mezinárodní poplatky v EUR a soustřeďuje je na tomto účtu. Po
přezkoumání všech náležitostí přihlášky je mezinárodní přihlašovací poplatek
převeden ve prospěch účtu WIPO v Ženevě a rešeršní poplatek na účet EPO
v Mnichově.
Dne 10. 1. 2007 byl u ČSOB založen pro výše uvedené účely běžný účet v měně EUR.
Tento účet je veden v účetnictví Úřadu jako mimorozpočtový účet cizích prostředků.
Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 činil 45 420 EUR (1 195 tis. Kč).

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
V roce 2010 bylo uskutečněno celkem 110 zahraničních pracovních cest, z toho ve 37
případech musel být vyslán více než jeden zaměstnanec.
Cestovní náhrady byly hrazeny z prostředků zahraničního partnera plně v případě 26
pracovních cest (38 zaměstnanců) a u 32 pracovních cest (45 zaměstnanců) hradili
výdaje Ministerstvo financí ČR nebo zahraniční partner částečně.
Z prostředků státního rozpočtu bylo na zahraničním cestovném zaplaceno celkem
2 620 tis. Kč.
Většina uskutečněných zahraničních pracovních cest byla spojena s členstvím ČR
v EU, WIPO a v Evropské patentové organizaci.
Značný počet cest souvisí s plným zapojením Úřadu do rozhodovacích procesů EPO,
cesty na pracovní jednání Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví a do OHIM souvisí
s členstvím ČR v EU.
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Tematicky lze rozdělit zahraniční pracovní cesty do následujících skupin:
Cesty související s členstvím ČR v EU
S členstvím ČR v EU se pojí povinnosti účastnit se jednání pracovních orgánů Rady EU
a Evropské komise. Úřad se též účastní jednání řídících orgánů instituce Společenství –
OHIM. Zaměstnanci Úřadu se účastnili seminářů o systému ochranných známek
Společenství.
V rámci Rady EU se Úřad účastnil zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro duševní
vlastnictví a Pracovní skupiny Rady EU pro kvalitu potravin. Jednání byla zaměřena na
další postup ve věci návrhu nařízení Rady o patentu společenství, na přípravu návrhu
smlouvy o evropském jednotném patentovém soudnictví a návrhu obchodní dohody
proti padělatelství a na otázky označení původu a zeměpisných označení Společenství.
Úřad se též účastnil zasedání Stálého výboru pro chráněná označení původu a
chráněná zeměpisná označení. Zástupci Úřadu se zúčastnili většiny zasedání Rady pro
konkurenceschopnost.
V průběhu roku se Úřad zúčastnil tří zasedání pracovní skupiny „Friends of the
Presidency Group“, k Dohodě ACTA, která je smíšenou (EU+ČS) dohodou,
vyjednávaná Austrálií, Kanadou, EU (Komisí a členskými státy, které jsou zastoupeny
PRES), Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem,
Singapurem, Švýcarskem a USA a měla by se stát významným mezinárodním
nástrojem k potírání pirátství a padělatelství.
Experti Úřadu se zúčastnili konference o prosazování práv z průmyslového vlastnictví
v rámci španělského předsednictví a konference o otázkách patentu společenství
pořádané v rámci belgického předsednictví. Zaměstnanci Úřadu se dále zúčastnili
pracovního jednání se zástupci Evropské komise k problematice zápisu označení
původu a zeměpisných označení českých výrobců.
Cesty související s členstvím ČR v Evropské patentové organizaci
Zaměstnanci Úřadu se během roku 2010 účastnili zasedání řídících a poradních orgánů
Evropské patentové organizace - správní rady, rozpočtového a finančního výboru,
zasedání technicko-provozního výboru a výboru pro patentové právo.
V roce 2010 k nejvýznamnějším jednáním patřilo téma dlouhodobé strategie rozvoje
EPO a s ním související kvalita patentů v Evropě, jakož i otázky spolupráce v rámci
Evropské patentové sítě.
Účast na odborných seminářích zaměřených na otázky řízení o přihláškách vynálezů,
kvalitu patentů, přetřiďování patentových dokumentů, patentové informace a
prosazování práv z duševního vlastnictví, metody popularizace inovačních systémů a
ochrany výsledků tvůrčí práce byla přínosem ke zvyšování odborné úrovně
zaměstnanců zkvalitnění služeb uživatelům.
Zástupci úřadu se zúčastnili dvou odborných konferencí zaměřených na patentové
informace, školení pracovníků, kteří organizují odborné semináře, pravidelného setkání
zástupců členských států u kulatého stolu, jehož předmětem je výměna zkušeností
z odborné praxe, která byla v tomto roce zaměřena na oblast genetických zdrojů.
Evropská patentová organizace uspořádala rovněž mezinárodní konferenci k otázkám
implementace Road Map šíření znalostí o ochraně průmyslových práv na univerzitách.
Jednání v rámci WIPO
Hlavním cílem cest v této oblasti bylo zabezpečení závazků vyplývajících pro ČR
z členství v mezinárodních smlouvách na ochranu průmyslového vlastnictví. Zástupci
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Úřadu se účastnili 48. řádného zasedání shromáždění členských států WIPO.
Dále se zástupci Úřadu účastnili zasedání Programového a rozpočtového výboru,
Stálého výboru pro ochranné známky, zeměpisná označení a průmyslové vzory,
Mezivládního výboru pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a
folklór, Stálého výboru pro patentové právo, Stálého výboru pro informační technologie,
Prozatímního výboru pro projednávání návrhů týkající se rozvojové agendy pro WIPO,
Poradního výboru pro vymáhání práv, pracovní skupiny pro reformu PCT, Výboru
expertů Unie pro mezinárodní patentové třídění a pracovní skupiny pro právní rozvoj
Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek. Odborní pracovníci
se zúčastnili seminářů o Madridském systému zápisu ochranných známek, semináře k
Haagskému systému pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů a regionálního
semináře o ochraně softwaru a databází.
WIPO uspořádalo dvě významné mezinárodní konference - první o patentových
informacích v Moskvě a druhou konferenci v Bělehradě o ochraně duševního vlastnictví
v Evropě, a meziregionální diskusi o současných otázkách ochrany průmyslového
vlastnictví v Rize, na kterých vystoupili zástupci Úřadu.
Účast na jednáních je nejen zdrojem cenných poznatků pro činnost v uvedených
oblastech, ale zejména umožňuje uplatnění odborných stanovisek k předmětné
problematice.
Další jednání a odborné akce v zahraničí
Úřad se zúčastnil zejména jednání rozšířené Visegrádské skupiny ve Vídni a dále
například mezinárodní konference o významu duševního vlastnictví pro inovativní
ekonomiku v Krakově.

VĚCNÁ BŘEMENA
Úřad neměl k 31. 12. 2010 zřízena žádná věcná břemena.

PRONAJATÝ MAJETEK
Na podrozvahovém účtu 971 Úřad sleduje pronajatý majetek. K 31. 12. 2010 měl Úřad
v pronájmu:
4 ks kontejnerů na odpad,
1 ks popelnic,
2 ks rohože,
v celkové ceně 35 556,- Kč.

STAV NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
Dle vyhl. č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, Úřad vykazuje níže uvedené celkové nároky
z nespotřebovaných výdajů:
v tis. Kč

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

rozdíl

530

8

- 522
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Částka 530 tis. Kč zahrnovala nespotřebované rozpočtované výdaje za roky 2008 a
2009 určené na:
- realizaci akcí z programu č.144 010 ve výši 130 tis. Kč,
- realizaci společných projektů ČR a EU ve výši 45 tis. Kč,
- zabezpečení provozu a odborných činností Úřadu, vč. Předsednictví ČR v EU ve výši
355 tis. Kč.
Ke snížení nároků v souhrnné výši 522 tis. Kč došlo jednak rozhodnutím vlády ČR o
vázání prostředků státního rozpočtu, ukončením projektů s EU a z rozhodnutí Úřadu o
nepoužití nároků z nespotřebovaných výdajů.
Za rok 2010 vykázal Úřad celkem 229 tis. Kč nespotřebovaných výdajů, které se dle
platné metodiky člení na:
I. profilující výdaje, z toho
- výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU (105 tis. Kč),
- výdaje financované z národních peněžních prostředků (28 tis. Kč),
- výdaje na programy, vedené v ISPROFIN – EDS/SMVS (50 tis. Kč),
II. neprofilující výdaje, tj. běžné výdaje kapitoly (46 tis. Kč).

Úřad v roce 2010 nepoužil nároky z nespotřebovaných výdajů.

*

*

*
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