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1.  Úvod 
Staletí času již mohlo prověřit systém patentové ochrany. Není překvapením, že k prvním 

mezinárodním dohodám docházelo v době, kdy byla snaha překonat překážky v mezinárodním 

obchodě. To však není jediným důvodem. Obchodní partneři měli legitimní zájem, aby jejich 

původní myšlenka vynálezu kvalifikované úrovně byla chráněna i v jiných zemích, tj. 

recipročně a nemuselo tak docházet k napjatým vztahům mezi jednotlivými státy. Je totiž 

známo, že zveřejněním přihlášky vynálezu získává veřejnost informace o podstatě vynálezu 

přímo na „stříbrném tácu“, jinak řečeno vlastník patentu odkryje samou podstatu vynálezu, a 

tak se stane snadnějším předmět patentové ochrany reprodukovat. Po splnění zákonných 

podmínek může být porušeno právo vlastníka patentu, a v takovém případě přichází na řadu 

jeho zápovědní účinek. Tato teze však pojednává právě o případech opačných, to znamená, 

v jakých případech může být vynález využit, aniž by bylo porušeno právo vlastníka patentu. 

Ač se tradičně uvádí, že vůbec prvním zákonem poskytující patentovou ochranu vlastníkovi 

patentu někdy nazývané jako legální monopol byl Benátský patentový zákon z druhé poloviny 

15. století, pak k uzavření dohody na poli mezinárodním došlo až o několik století později, a to 

20. března 1883, kdy byla přijata Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví1. 

Význam dohody je i do dnešních dnů značný, zakotvila totiž některé principy patentového 

práva, o nichž bude zmínka dále.  

Toto práce se zabývá bezpochyby aktuálním tématem z oblasti patentového práva. Vzhledem 

k mezinárodnímu přesahu autorka zvolila komparativní přístup, jež zajistí ucelenější pohled na 

danou problematiku. Často totiž dochází k tomu, že zkušenosti ostatních států ohledně právní 

úpravy inspirují zakotvení, změny nebo zrušení jejich právního rámce. Dává jim totiž i jistotu, 

že jimi zvolený přístup je správný, přiměřený a spravedlivý. Abych prokázala pravdivost svých 

tvrzení, nemusíme chodit do daleké minulosti. V souvislosti s přijetím tzv. America Invents Act 

v roce 2013 vyvstaly ve Spojených státech amerických diskuze právních expertů o vhodnosti 

právní úpravy jedné z možnosti omezení účinku patentu, totiž práva předchozího uživatele. Jen 

upřesním, že zakotvení této legální možnosti omezení účinku patentu obsahovalo tamní právo 

již daleko dříve, nicméně nikoliv v takovém rozsahu. K největším změnám od roku 1952 došlo 

                                                            
1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, vyhláška č. 64/1967 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 81/1985 Sb. 
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tímto zákonem k významné revizi amerického patentového práva, když se přešlo ze systému 

„first to-invent“ na systém „first to-file“. 

Na systém patentové ochrany lze vzhledem k výše uvedenému nahlížet jako na stabilní a 

osvědčený. Za cíl si kladu blíže objasnit, s jakými nedostatky se lze v právní úpravě České 

republiky setkat. Autorka práce přichází s hypotézou, že omezení účinku patentu bývá 

v některých případech žádoucí, vždyť také bývá na některé z nich nahlíženo optikou 

spravedlnosti a potřebnosti. Legální možnosti jsou stanoveny v ustanoveních § 17, § 18 a § 20 

patentového zákona2. Jedná se o tyto možnosti: omezení účinku patentu při využívání 

chráněného vynálezu při činnosti prováděné s předmětem vynálezu pro experimentální účely, 

v oblasti farmacie se jedná zejména o experimenty a testy nezbytné podle zákona o léčivech 

před uvedením léčiva na trh; uvalení nucené licence; individuální příprava léku v lékárně na 

základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným; dále se zaměřím na 

omezení účinku patentu ve vztahu k dopravním prostředkům. Patent dále nepůsobí proti tomu, 

kdo využil chráněného vynálezu pro neobchodní účely. Poslední možností je institut práva 

předchozího uživatele. 

Odborná veřejnost v této souvislosti často uvádí, že možnosti omezení účinku patentu existují 

proto, aby byly vyváženy zájmy mezi vlastníkem patentu a společnosti. Mou snahou bude 

přinejmenším na toto nazírání poukázat. 

Stěžejní část diplomové práce pojednává o výjimce experimentálního užití a takzvané Bolar 

výjimce pro oblast léčiv podle ustanovení § 18 písm. e) patentového zákona. Vzhledem 

k nezbytnosti zabývat se této problematikou v celé své komplexnosti jsem se rozhodla zvolit 

komparativní přístup s právní úpravou v jiných zemích, tj. ve Spojených státech amerických, 

Spojeném království a Německu. Budu analyzovat danou problematiku včetně historického 

vývoje a předně se pokusím zodpovědět otázku, jaký by měl být rozumný zákonný rozsah této 

výjimky, aby nedošlo k neúměrnému zásahu do výlučných práv vlastníka patentu a neutrpěl 

celý systém patentové ochrany nebo související oblast výzkumu a vývoje. Předně rozvedu 

nepřehlédnutelné téma, kterým je výjimka experimentálního užití a univerzit v USA. 

Uvědomíme-li si, že univerzity jsou hlavními hráči patentového systému, totiž že jsou vlastníky 

mnoha patentů a z titulu jejich postavení jakožto výzkumných institucí využívajících výjimku 

experimentálního užití, ona problematika rozsahu výjimky pro tyto subjekty dostává zcela 

                                                            
2 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; dále jen 
„patentový zákon“ 
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novou dimenzi. Proto se v práci uchýlím i k nastínění možného řešení daného problému. 

V souvislosti s takzvanou Bolar výjimkou zmíním historické souvislosti, relevantní judikaturu 

a současnou právní úpravu. Zamyslím se i nad možností právní úpravy de lege ferenda. 

Proces vzniku patentovatelného řešení je náročný na zdroje: peníze, čas a lidský potenciál. I 

z tohoto úhlu pohledu je nutno se dívat na další právní institut omezující účinky patentu, o 

kterém se nedávné době vyjadřovala odborná veřejnost vzhledem k účinnosti dodatku 

k Dohodě TRIPS3. Jedná se o institut nucených licencí, je upraven v ustanovení § 20 

patentového zákona, ale také v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví4, 

v čl. 31. Ač důvody pro uvalování nucených licencí jsou přinejmenším v oblasti léčiv otázkou 

sociálně etickou otázkou, pokusím se na tento institut dívat nestranně, a proto budu zvažovat 

pozitivní i negativní dopady udělování nucených licencí. Důvodu pro uvalování nucených 

licencí se netýkají jen oblasti veřejného zdraví, důvodem může být například i bezpečnost státu, 

apod. Bližší pojednání o důvodech uvedu v kapitole nucené licence. Uvalování nucených 

licencí je bez pochyby zásahem státu do výlučných práv vlastníka patentu. Z toho důvodu chci 

blíže pojednat o tom, jaké nástroje se mu naskytují k tomu, aby se mohl z nich vyvázal úplně 

nebo ji alespoň omezil.  

K omezení účinku patentu dochází též při individuální příprava léku v lékárně na základě 

lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným. Autorka proto stanovuje 

hypotézu, že lze vyrobit lék v lékárně na základě lékařského předpisu, aniž dojde k porušení 

práv vlastníka patentu. Mým cílem bude blíže objasnit požadavky kladené právní úpravou, aby 

nebyl překročen rozsah výjimky a taktéž zhodnotit právní úpravu z pohledu spravedlnosti. 

Jednou z možností omezení účinku patentu vyplývá z ustanovení § 18 písm. a) a b) patentového 

zákona a vztahuje se k dopravním prostředkům. Proto zjistím, jaké zákonné podmínky musí být 

splněny k tomu, aby byl účinek patentu omezen a nedošlo tak k porušení práv vlastníka patentu.  

Ve své práci se zaměřím i na právní úpravu omezení účinku patentu pro činnosti s chráněným 

vynálezem, které jsou prováděné pro neobchodní účely, přičemž se pokusím vymezit, co se 

tímto pojmem rozumí. 

Poslední právní možností omezení účinku patentu je právo předchozího uživatele, které je 

zakotveno v ustanovení § 17 patentového zákona. Již jazyková dikce daného ustanovení 

napovídá, že za splnění určitých podmínek právní institut práva předchozího uživatele zajištuje 

                                                            
3  Dodatek je účinný od 23. ledna 2017 
4  Příloha 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
č.191/1995, dále jen „Dohoda TRIPS“ 



4 

 

danému subjektu domoci se svého práva soudní cestou, neuzná-li jeho právní postavení vlastník 

patentu. Autorka práce se tedy bude zabývat tím, jaké podmínky musí být splněny proto, aby 

se daný subjekt stal oprávněným z práva předchozího uživatele. Za úkol si zejména stanovuji 

zamyslet se nad právní úpravou de lege ferenda. Srovnám tuto eventualitu omezení účinku 

patentu s jinými státy. V neposlední řadě je mým cílem zjistit význam této výjimky v soudobém 

českém patentovém právu a správný postup předchozího uživatele, aby mohl být oprávněným 

předchozím uživatelem skrze tento právní institut. 

Omezení účinku patentu se někdy jeví jako skutečně spravedlivé. V tomto ohledu je dobré si 

uvědomit, že toto výsostné oprávnění uděluje orgán státu, a proto se shledává jako legitimní, 

aby stát mohl určit důvody, pro které lze monopol vlastníka patentu, jak se někdy nazývá, 

omezit. Jen podotknu, že odborná veřejnost usuzuje, že patentové právo má svůj původ v právu 

soukromém a také, že podle současného občanského zákoníku je patent věcí. Důvodům i 

jednotlivým možnostem omezení účinku patentu se budu věnovat na následujících stranách. 
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2.  Patent a jeho účinky 

Pro pochopení současné problematiky patentového práva nejprve přiblížím historické 

zkušenosti s patentovou ochranou na našem území. Právní expert Vladimír Pítra ve své 

publikaci uvádí5: „U nás byla legalita patentového práva prakticky ukončena v roce 1937. Více 

než půl století stála tato země mimo prostor patentového systému, který se vytvářel po staletí a 

samozřejmě se vyvíjel i v době, kdy se jej totalitní stát zřekl.“ Výrok uvedeného autora snad 

pomohl dotvořit představy o fungování patentové ochrany na našem území v minulém století. 

Ochrana vynálezů se opírala o tzv. systém nevýlučné ochrany, neboť vynálezy byly chráněny 

tzv. autorským osvědčením a vynálezci bylo bráno to nejdůležitější právo, tj. s vynálezem 

nakládat6. V současném právním pojetí se uplatňuje princip výlučné ochrany, bez nějž by 

samotná úprava patentového práva postrádala smyslu. Vlastník patentu tak získává výlučné 

právo s předmětem ochrany nakládat, například je oprávněn převést své právo na jiného, dát 

předmět do zástavy nebo udělit licenci.  

K výše zmíněným autorským osvědčení další odborník z oblasti patentového práva, Jan Hák, 

dodává, že jejich platnost nebyla omezena, neboť nebylo monopolem, ale dokumentem spíše 

deklarujícím úroveň zveřejněného řešení s předpokladem jeho „širokého využití v celém 

národním hospodářství“7. Ač tedy přetrvávala patentová ochrana, domnívám se, že přirovnám-

li vlastnictví autorského osvědčení ke vlastnictví skořápky od ořechu bez vlastního jádra, pak 

nebudu daleko od pravdy. Celkem si lze také dost dobře představit, jaké výhody skýtá 

vlastnictví skořápky bez vlastního ořechu. Autorské osvědčení totiž omezovalo vynálezce jen 

na právo k původcovství vynálezu, nikoliv na právo s ním nakládat, které měly tzv. 

socialistické organizace8. Patentový systém byl pokřiven v tom smyslu, že původci vynálezu 

zbyla jen prázdná skořápka, ale to hlavní, na čem stojí celá patentová ochrana, tj. zejména 

zápovědní účinek patentu už obsaženo nebylo. Jinak řečeno, stát mohl beztrestně požívat plody 

jiných a stále se hovořilo o „patentové ochraně“. Uvědomíme-li si, že patent není nic jiného než 

věc v právním smyslu, pak se snad ani nelze divit tehdejšímu způsobu patentové ochrany 

s ohledem na vlastnické právní poměry v tehdejším státu. Pítra poznamenává, že myšlenka 

                                                            
5 PÍTRA, Vladimír. Ochrana technické tvůrčí práce. 1. vyd. Praha: ABF nadace pro rozvoj architektury, 
stavitelství, nakladatelství a vydavatelství ARCH, 1992, s. 3 
6 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 5, s. 4 
7 HÁK, Jan. Tendence ve vývoji patentového práva. In Obchodní právo 7/2016 Sb., s.  259 
8 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 5, s. 4 
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neomezeného a volného využívání všech vynálezů není nová a v našem právním řádu byla 

zakotvena již po druhé světové válce9. 

Patentové právo je řazeno do širší kategorie práva duševního vlastnictví, které se člení na dvě 

větve, tj. na práva průmyslového vlastnictví na straně jedné a práva autorská a jim příbuzná na 

straně druhé. Právní experti Jan Hák i Vladimír Pítra shodně přiznávají, že základ práva 

patentového spočívá v právu soukromém10. To bývá odbornou veřejností dovozováno ze 

skutečnosti, že nezbytným předpokladem vzniku těchto práv je duševní součinnost fyzické 

osoby, tj. projev osobní povahy a také proto, že předmět těchto práv, ač sám povahy nehmotné 

se může stát zbožím a věcí v právním smyslu11. Vlastnost nehmotných statků, jež znamená, že 

tento statek může být kdykoliv a kdekoliv opakovaně využit neomezeným množstvím subjektů, 

tj. jeho nezávislost na hmotném substrátu je vyjádřen jako „potenciální ubiquita“12. 

Historicky se vyvíjely různé právní teorie, které se staly základem pro různé právní úpravy13. 

Podle Háka se v poslední době se do popředí dostává tzv. teorie společenské smlouvy, která 

vychází z toho, že výsledky tvůrčí duševní činnosti jsou představovány svého druhu mimořádné 

výkony tvůrců, jež si zasluhují s ohledem na všeobecný prospěch z těchto výkonů i přiznání 

mimořádných práv14. Obdobně podle teorie smluvní se na tvůrce vzhledem k výsledku své 

duševní činnosti pohlíží tak, že přináší společnosti zvláštní významný prospěch, za což mu 

společnost poskytuje zvláštní práva, která nemá nikdo jiný15. Patentové právo v užším smyslu 

lze podle zmíněné odborníka definovat jako16: “Soubor zvláštních norem upravujících vznik, 

změny a zánik absolutních subjektivních práv patentovaným vynálezům, popřípadě 

registrovaným užitným vzorům17, jejich ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv 

k ostatním subjektům na relevantním trhu“. 

Velmi dobře lze demonstrovat důležitost efektivní patentové ochrany i s přesahem na 

celosvětovém měřítku na vývoji patentové ochrany v Číně. První kroky k poskytnutí ochrany 

práva duševního vlastnictví v Číně se začaly objevovat již v 19. století, nicméně obrat nastal až 

                                                            
9 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 5, s. 4 
10 Srovnej HÁK, Jan. Tendence ve vývoji patentového práva. In Obchodní právo 7/2016 Sb., s. 255 
11 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7. s. 255 
12 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7. s. 257 
13 Odborníci zmiňují například teorii osobnostních práv, teorii majetkových práv, které se odlišují v důrazu na 
odlišné aspekty duševního vlastnictví. HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7. s. 256 
14 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7. s. 256 
15 Tamtéž 
16 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7, s.  257 
17 Za předpokladu, že přijmeme užitný vzor jako „malý patent“. Někdy se do patentového práva v užším smyslu 
zahrnují i práva k průmyslovým vzorům. 
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po smrti Mao Ce-Tunga18. Čína aspirovala k cíli stát se světovou velmocí podle programu 

„Čtyři modernizace“ v těchto oblastech: zemědělství, průmyslu, vědě a technice19. Vzhledem 

k tomuto cíli se tato země snažila přiblížit moderní ekonomie, avšak při zachování 

socialistických principů20. Proto byla přijata celá řada právních předpisů, aby Čína mohla 

vstoupit do mezinárodních organizací, jež jako podmínky vstupu předpokládaly určitou úroveň 

ochrany práva duševního vlastnictví. Pro oblast patentového práva je stěžejní patentový zákon, 

který byl přijat až v roce 198421. Do těchto změn v oblasti patentové ochrany byla Čína nucena 

i ze stran obchodních partnerů, neboť měly legitimní zájem na ochranu svých duševních 

výtvorů. Po tomto vývoji a snaze dostát určité úrovně ochrany duševního vlastnictví Čína 

vstoupila do Světové organizace duševního vlastnictví roku 1980 a je také členem Světové 

obchodní organizace od roku 200122. Na příkladu této země lze dobře ilustrovat, že 

nedostatečná ochrana práv průmyslových jde ruku v ruce s neochotou třetích stran investovat 

do výzkumu a vývoje. 

2.1 Patent 

Dříve než blíže pojednám o omezení účinku patentu, jeví se jako logický postup nejprve 

objasnit vztah mezi pojmy vynález a patent případně pojmu technické řešení a vynález. Bez 

náležitého vysvětlení těchto pojmů totiž nemá smyslu dále rozebírat problematiku omezení 

účinku patentu.  

Začnu proto dikcí patentového zákona, kde v ustanovení § 3 odst. 1 je stanoveno: „Patenty se 

udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem tvůrčí činnosti a jsou průmyslově 

využitelné.“23 Odborníci se shodují v tom, že se nejedná o zákonnou definici vynálezu24. Hák 

podotýká, že jediná pozitivní definice vynálezu byla v našem právním řadu obsažena v zákoně 

č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech25. 

Podle ustanovení § 24 patentového zákona z roku 1972 bylo vynálezem vyřešení technického 

problému, které je nové, průmyslově využitelné a ve srovnání s dosavadním stavem techniky 

                                                            
18 GILJANOVÁ, Miriam. Vplyv ochrany duševného vlastnictví na ekonomický rozvoj Číny. [online]. 2013 s. 10, 
Dostupné z: https://vskp.vse.cz/eid/35292, vedoucí práce Vlčková, Jana 
19  Tamtéž 
20  Tamtéž 
21  Tamtéž 
22  Tamtéž 
23 Srovnej čl. 27 odst. 1 Dohody TRIPS 
24 ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. 
Plzeň: Alevia, 2014, s. 45, nebo HÁK, Jan. Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 26 
25 HÁK, Jan. Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 26 

https://vskp.vse.cz/eid/35292
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přináší pokrok, projevuje se vyšším nebo novým účinkem. Současný patentový zákon pouze 

stanoví podmínky, které musí vynález splnit, aby bylo možné na něj patent udělit26. Právní 

teorie i praxe se shoduje v tom, že vynález musí splňovat všechny tři podmínky kumulativně, 

jinak nemůže být poskytnuta patentová ochrana. Jedná se o požadavek novosti, vynálezecké 

činnosti a průmyslové využitelnosti. Všechny podmínky budou rozebrány dále. 

Definice, která se nachází v ustanovení § 3 odst. 1 současného patentového zákona byla 

převzata z článku 52 Úmluvy o udělování evropských patentů, jíž je Česká republika členem 

od 1. 7. 200227. Obdobné podmínky jsou vyžadovány i jinými evropskými zeměmi. V případě 

Úmluvy o udělování evropských patentů se jedná o typickou regionální smlouvu28, která zřizuje 

Evropskou patentovou organizaci v čele se správní radou a Evropský patentový úřad se sídlem 

v Mnichově. Úmluva však není součástí komunitárního práva a signatáři tak jsou i nečlenské 

země Evropské Unie například Turecko29.  

Patentový zákon dále v ustanovení § 3 odst. 2 stanovuje, že za vynálezy se nepovažují zejména 

objevy, vědecké teorie a matematické metody; estetické výtvory; plány, pravidla a způsoby 

vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy 

počítačů nebo podávání informací30. Jak napovídá slovo „zejména“, jedná se o demonstrativní 

výčet. Jakl podotýká, že takový zvolený postup je vadný, neboť podle jeho názoru31:„pomocí 

negativních znaků definovaný pojem je neurčitý a přináší při jeho výkladu problémy.“ 

Patentovatelnost předmětů nebo činností spadající do odstavce druhého ustanovení § 3 je 

vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají těchto předmětů nebo 

činností32. Odborníci totiž usuzují, že například program počítače nemůže být patentově 

chráněn, je-li chráněn jako takový33. Opět se dostávají na povrch problémy s interpretací pojmu 

vynález, když sousloví „týkající se těchto předmětů nebo činností“ je definováno 

nejednoznačně34. 

                                                            
26 Srovnej důvodovou zprávu k tomuto zákonu, část první, strana 3, cit. In ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je 
otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. Plzeň: Alevia, 2014, s. 45 
27 JAKL, Ladislav. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. 2. vydání. Praha, Metropolitan 
University Prague Press, ISBN 978-80-87956-46-5, s. 28 
28 Dne 5. října 1973 bylo tato úmluva podepsána, o pět let vstoupila v platnost. Jednacími jazyky Evropského 
patentového úřadu jsou angličtina, francouzština a němčina. 
29 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7, s. 37 
30 Jde o negativní vymezení vynálezu 
31 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 27, s. 29 
32 Ustanovení § 3 odst. 3 patentového zákona 
33 Z toho odborníci dovozují, že je-li počítačový program součástí technického řešení, pak získat patent na tuto 
kombinaci. Toto pojetí zastává například Hák, viz výše poznámka, s. 28 
34 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 27, s. 30 
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Za vynález se také nepovažují způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského 

těla nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle35. Výše 

zmíněné se ovšem nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto 

způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách. Hák uvádí, že u výluk 

z patentovatelnosti jde o to, že řešení sice může splňovat podmínky patentové ochrany, avšak 

z jiných důvodů vynález není patentově chráněn36. Jednoduše proto, že převáží zájem 

společnosti a podle ustanovení § 4 písm. a) se do této kategorie mimo jiné řadí vynálezy, které 

jsou v rozporu s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Tento rozpor nelze vyvozovat z 

pouhé dikce zákona, nicméně je zapotřebí, aby byl skutečně prokázán rozpor s obecnými 

zájmy37. Výluky z patentovatelnosti jsou také stanoveny v ustanovení § 4 písm. b) patentového 

zákona, když je vyloučeno udělit patent na vynálezy týkající se odrůd rostlin a plemen zvířat 

nebo v zásadě biologických způsobů pěstování rostlin či chovu zvířat. To neplatí pro 

mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané. 

I přestože jsou splněny podmínky pro přiznání patentové ochrany, vynález nemusí získat 

patentovou ochranu.  Patent je totiž vždy výsledkem řízení na základě žádosti o udělení patentu. 

K podání přihlášky nemusí být vždy vynálezce dostatečně motivován, svou roli pak hraje 

strategie průmyslově právní ochrany, například se vynálezce rozhodne své řešení chránit skrze 

institut obchodního tajemství, takže se „spokojí“ s právním postavením předchozího uživatele.  

Jakl podotýká, že z rozhodovací praxe vyplývá, že pod pojmem vynálezu lze zahrnout jen 

taková řešení, v jejichž příčinné souvislosti se dosahuje hmotného či technického výstupu38. 

Čada uvádí, že vynález musí mít technický charakter, a to i tehdy, když samotný problém tuto 

povahu nemá39. Někdy se namísto pojmu vynález užívá analogického sousloví „technické 

řešení“ nebo „řešení technického problému“ apod.  

 

2.2 Podmínky patentovatelnosti 

Jednou z podmínek, která je upraveva v ustanovení § 5 patentového zákona je požadavek 

novosti. Podle odstavce druhého onoho ustanovení je vynález nový, není-li součástí stavu 

techniky. Stavem techniky je pak vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli 

právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným 

                                                            
35 Ustanovení § 3 odst. 4 patentového zákona 
36 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 28 
37 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 28, srovnej ustanovení § 4 písm. a) patentového zákona 
38 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 27, s. 29 
39 ČADA, Karel. Viz výše poznámka 24, s. 46 
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způsobem40. To znamená, že nezáleží na způsobu, k jakému tak došlo ke zveřejnění 

neomezenému okruhu osob, a rozhodné také není, zda se s rozhodným poznatkem osoby 

skutečně seznámily, zcela postačí možnost. Zákon považuje za stav techniky před datem 

priority41 zveřejněné přihlášky vynálezů, ať už v České republice nebo v zahraničí42. Nedošlo-

li ke zveřejnění starší přihlášky, pak později přihlášené shodné řešení bude zamítnuto z důvodu 

staršího práva přednosti43. V ustanovení § 5 odst. 5 patentového zákona je stanoven institut tzv. 

ochranné lhůty, která má chránit přihlašovatele případně jeho právního nástupce před 

vyloučením vynálezu z možnosti patentové ochrany. Chráněn je jak v situaci, kdy došlo ke 

zveřejnění v souladu s jeho vůlí, tak i v opačné, tj. došlo-li ke zneužití vynálezu například pro 

porušení povinnosti mlčenlivosti. Stavem techniky pak není takové zveřejnění vynálezu, ke 

kterému nedošlo dříve než šest měsíců před podáním přihlášky vynálezu a které přímo nebo 

nepřímo vyplývá buď ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu 

předchůdci nebo ze skutečnosti, že přihlašovatel nebo jeho právní nástupce vystavil vynález na 

úřední nebo úředně uznávané výstavě podle mezinárodní smlouvy, jíž se rozumí Úmluva o 

mezinárodních výstavách sjednaná v Paříži dne 22. listopadu 197844. Za tyto výstavy nejsou 

považovány výstavy, které trvají méně než 3 týdny, vědecké výstavy pořádané při příležitosti 

mezinárodních kongresů, výstavy umělecké a výstavy pořádané jedinou zemí na pozvání v jiné 

zemi45. Seznam výstav je obsažen každý rok ve 4. čísle Úředního věstníku Evropského 

patentového úřadu46. Důkazní břemeno ohledně zneužití vynálezu leží na přihlašovateli 

vynálezu47. 
Podmínka vynálezecké činnosti je dále rozvedena v ustanovení § 6 odst. 1 patentového zákona, 

podle kterého vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá 

zřejmým způsobem ze stavu techniky. Při hodnocení této podmínky není rozhodný obsah 

přihlášek vynálezů, které ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti nebyly 

zveřejněny48. Požadavek vynálezecké činnosti tedy pracuje s pojmy „odborníka“, „zřejmého 

                                                            
40 Ustanovení § 5 odst. 2 patentového zákona 
41 Srovnej ustanovení § 27 odst. 1: „Podáním přihlášky vynálezu vzniká přihlašovateli právo přednosti.“ a v této 
souvislosti i tzv. mezinárodní právo přednosti plynoucí z druhého odstavce onoho ustanovení 
42 Srovnej § 5 odst. 3 patentového zákona 
43 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 27 
44 Sbírka zákonů a nařízení státu československého č. 46/1932 
45 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP, 2010, ISBN 
978-80-86855-65-3, s. 113 
46 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
s. 39 
47 Tamtéž 
48 Ustanovení § 6 odst. 2 patentového zákona 



11 

 

způsobu“ a „stavu techniky“. Hák podotýká, že nejhůře definovanou podmínkou vynálezecké 

činnosti je právě požadavek nezřejmosti49. Smyslem podmínky je odlišit vynálezeckou 

myšlenku od běžného rutinního řešení daného úkolu běžným či průměrným odborníkem50. Platí 

presumpce nezřejmosti, neprokáže-li Úřad průmyslového vlastnictví pomocí důkazů opak51. 

Pojem odborník v dané oblasti techniky je fiktivní osoba mající informace o stavu techniky 

v daném oboru a zároveň se schopna řešit běžné úkoly svého oboru52. Jinak řečeno od 

odborníka se vůbec neočekává kreativní přístup, ale spíše rutinní jednání53. Autoři komentáře 

k osobě fiktivního odborníka například uvádí, že je to běžný profesionál s obecnými znalostmi 

daného oboru54. Na zkoumání požadavku vynálezecké činnosti byl mimo jiné postaven i případ 

Marek Hájek v. Úřad průmyslového vlastnictví55 o němž trefně glosuje Radka MacGregor 

Pelikánová ve svém akademickém článku56. Stručné pojednání o skutkovém stavu případu je 

dále v kapitole o nucených licencích. Omezím se pouze na relevantní informace vztahující se 

právě k problematice požadavku vynálezecké činnosti. Na základě návrhu na zrušení patentu 

podaného třetí stranou došlo na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví k jeho 

zrušení. Po podání rozkladu celá kauza pokračovala cestou správních soudů. Při hodnocení 

podmínky vynálezecké činnosti Nejvyšší správní soud konstatoval, že vedle výkladu pojmu 

„vynálezecká činnost“ je též klíčový pojem „odborník“ a že tyto „pojmy rozhodně nejsou 

takové, které by byly jasně seznatelné a nečinily v praxi obtíže. Soud je naopak považuje za 

obtížně vyložitelné.“57 Uvedená autorka dále poukázala na rozdíl mezi odborníkem a 

vynálezcem, když58: „Odborník musí znát stav techniky a měl by dokázat jej aplikovat v praxi 

stanoveným postupem, a je mj. schopen o tom sepsat posudek. Vynálezce by měl (ale nemusí) 

znát stav techniky a musí vynalézt něco nového a průmyslově využitelného, co nevyplývá 

odborníkovi zřejmým způsobem ze stavu techniky.“. Soud se ztotožnil se závěry právních 

expertů, když na základě předložené publikace Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k 

                                                            
49 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 27 
50 Tamtéž 
51 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
s. 47 
52 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 27 
53 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 51, s. 41 
54 Tamtéž 
55 Sp. Zn. 9 As 12/2014 Marek Hájek v. Úřad průmyslového vlastnictví 
56 MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Co mohou o základních zásadách občanského zákoníku naznačovat dva 
judikáty o průmyslovém vlastnictví? Rekodifikace & Praxe, 2015, III(11): 23-26. ISSN 1805-6822. Affiliation 
MUP., online na WWW: http://www.rmgp.cz/wp-content/uploads/2016/02/2015-RMP-Co-mohou-o-základních-
...-judikáty-o-IP-RekPraxe-4.12.20151.pdf  
57 Cit podle MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Viz výše poznámka 56, s. 25 
58 MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Viz výše poznámka 56, s. 25 

http://www.rmgp.cz/wp-content/uploads/2016/02/2015-RMP-Co-mohou-o-z%C3%A1kladn%C3%ADch-...-judik%C3%A1ty-o-IP-RekPraxe-4.12.20151.pdf
http://www.rmgp.cz/wp-content/uploads/2016/02/2015-RMP-Co-mohou-o-z%C3%A1kladn%C3%ADch-...-judik%C3%A1ty-o-IP-RekPraxe-4.12.20151.pdf
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průmyslovému vlastnictví se ztotožnil se s jejím závěrem, že „odborníkem by se měl rozumět 

průměrný odborník, který má spíše reproduktivní než kreativní vlastnosti.“59. 

Poslední podmínkou je podmínka vynálezecké činnsoti. Vynález se považuje za průmyslově 

využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství 

nebo jiných oblastech hospodářství60. Rozhodovací praxe požadavek chápe tak, že za 

průmyslově využitelný vynález se považuje vynález, který je opakovaně realizovatelný61. 

Z jazykové dikce zákona lze dovodit, že sousloví „může-li“ vyjadřuje pouze možnost, tj. nikoliv 

skutečné vyrábění nebo jiné využívání. S tímto právní závěrem se ztotožňují i někteří právní 

experti62. Podmínka průmyslové využitelnosti je tradičním požadavkem, neboť jej obsahoval 

již rakouský patentní zákon č. 30/1897 ř. z., který platil až do roku 195263.  Průmyslem se pak 

rozumí celá šíře hospodářské činnosti, tzn. že je chápán široce64. Podle ustanovení § 26 odst. 3 

patentového zákona má-li Úřad pochybnosti o průmyslového využitelnosti vynálezu, může 

vyzvat přihlašovatele, aby vynález převedl nebo prokázal jiným vhodným způsobem jeho 

využitelnost. Neprokáže-li to přihlašovatel, zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že 

přihlašovaný předmět není využitelný. Podle Jana Háka Úřad stanovenou možnost v praxi 

nevyužívá65. 

 

2.3 Rozsah ochrany a kategorie vynálezů 

V souladu se ustanovením § 12 patentového zákona je rozsah ochrany vyplývající z patentu 

nebo z přihlášky vynálezu vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových 

nároků se použije i popis a výkresy. Rozsah ochrany je určen patentovými nároky, které by 

neměly být formulovány příliš úzce ani příliš široce66. Problematika znění patentových nároků 

je nicméně složitější. Předně se každý patentový nárok vyjadřuje jedinou větou, dovoluje-li to 

charakter vynálezu a patentové nároky se skládají z úvodní a významové části67. Jan Hák 

podotýká, že tzv. „předvýznaková část“ „klasického“ patentového nároku se skládá z názvu 

předmětu přihlášky vynálezu, po němž je uveden dosavadní stav techniky, následuje slovní 

spojení „vyznačující se tím, že“ po kterém následuje výčet znaků vlastního vynálezu, avšak tato 

                                                            
59 MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Viz výše poznámka 56, s. 25 
60 Ustanovení § 7 patentového zákona 
61 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 27, s. 34 
62 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 27, s. 33,  
63 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 49 
64 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 27 
65 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s 28 
66 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s.93 
67 Tamtéž 
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stavba patentového nároku nemusí být v celé řadě patentových nároků respektována68. Dodám 

jen, že formulace patentových nároků je skutečně obtížná činnost, neboť je nutné respektovat 

v prvé řadě odborné pojmy z dané oblasti technického oboru, pravidla formální logiky, ale i 

formu a pravidla, která se dlouhodobě vytvářela v praxi patentních úřadů69. Na správnou 

formulaci patentového nároku má přímý vliv kategorie vynálezů. Obecně právní teoretici 

rozeznávají dvě kategorie z hlediska druhu jejich předmětu na vynálezy týkající se věcí a 

vynálezy týkající se postupu70. Jakl do kategorie věcí se řadí výrobky; zapojení a zařízení a také 

biotechnologické vynálezy71 a vynálezy týkající se postupu lze podle něj dělit na jedné straně 

na fyzikální, mechanické a chemické a na druhé straně na provozní a výrobní72. Podle autorů 

komentáře k patentovému zákonu lze do kategorie věcí zahrnout zejména výrobky, zařízení, 

zapojení, směsi, látky, látky získané přeměnou atomového jádra kmeny produkčních 

mikroorganismů73. Patentový nárok na způsob výroby chrání také výrobky, které vznikly na 

základě patentovaného postupu74. Právní teoretici kromě jiného dělí nároky na závislé a 

nezávislé, přičemž nezávislé jsou ty, které stojí samostatně a směřují k dosažení cíle vynálezu75. 

Pro pochopení tématu práce postačí pojednání o patentových nárocích v tomto rozsahu, byť se 

jedná o problematiku značně složitější. 

  

2.4 Účinky patentu 

Jak uvádí Pítra, patent není nic jiného než státem zaručené oprávnění s takto chráněný 

vynálezem nakládat. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo, tj. ani stát s vynálezem nakládat76. 

Mezi odborníky se užívá v tomto ohledu sousloví „zápovědní účinek patentu“. V roce 2000 

byla provedena novela patentového zákona, která zakotvila do zákona přímé a nepřímé 

využívání vynálezu a také institut vyčerpání práv. Cílem prvních dvou institutů je zejména 

znemožnit obcházení práv vlastníka patentu77. Zákon tak zakazuje bez souhlasu vlastníka 

                                                            
68 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 33 
69 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 25, s. 32, srovnej tvorbu patentových nároků v publikaci JAKL, Ladislav. 
Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. 2. vydání. Metropolitan University Press, 2017, s.72 a 
násl. 
70 JAKL, Ladislav. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. 2. vydání. Metropolitan University 
Press, 2017 
71 Pro vysvětlení daných pojmů odkazuji v tomto směru na publikaci Jakl, Ladislav. Logické postupy při práci 
s vynálezy, vzory a označeními. 2. vydání. Metropolitan University Press, 2017, s. 72 a násl. 
72 JAKL, Ladislav. Viz výše poznámka 70, s. 55.  
73CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 98 
74 Srovnej § 13 písm. c) patentového zákona 
75 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 95 
76 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 5, s. 12 
77 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka, s. 105 



14 

 

patentu vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, 

nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat78. Dále 

je stanoveno, že nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka patentu využívat způsob, kterým je 

předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití79. Bez souhlasu vlastníka patentu 

také není dovoleno nabízení, uvádění na trh, používání nebo k tomuto účelu dovážení nebo 

skladování výrobku přímo získaného způsobem, který je předmětem patentu; přitom shodné 

výrobky se považují za získané způsobem, který předmětem patentu, je-li nanejvýš 

pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a vlastníkovi 

patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se 

neprokáže opak. Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního 

tajemství80.  

Způsobem využívání výrobku je tedy výroba zboží, nabízení výrobku, uvádění na trh, dovoz 

výrobku, skladování výrobku nebo nakládání s výrobkem jiným způsobem. Za výrobek jsou 

pak považovány všechny vynálezy, která nemají charakter postupu81. Toto ustanovení má 

význam především pro třetí osoby, aby věděly, zda se nedopouštějí porušení práv vlastníka 

patentu. Autoři komentáře82 v souvislosti s tzv. jiným nakládáním s výrobkem usuzují, že určité 

vodítko o těchto způsobech využití může přinést zákon č. 355/2014 Sb. o působnosti celní 

správy České republiky, neboť zakazuje nakládat se zbožím porušujícím právo duševního 

vlastnictví83. Z rozhodovací praxe je patrné, že pod pojem využití vynálezu spadá i činnost 

vědeckovýzkumných a podobných organizací, přinese-li hospodářský výsledek84. 

V případě patentovaného postupu jsou chráněny i výrobky, které byly tímto postupem 

vyrobeny. Důkazní břemeno o tom, že výrobek vznikl jiným způsobem než patentovaným 

postupem leží na výrobci, dovozci nebo tom, kdo věc uvádí do oběhu85. Jakl podotýká, že jde 

o výjimku z obecné zásady, že prokazovat porušování práv musí vlastník patentu, tedy tzv. 

obrácené důkazní břemeno86. Patentovaný postup nemusí vždy vést k získání předmětů, 

výsledkem může být i určení nebo změna stavu, jako například měření87. Autoři komentáře 

                                                            
78 Ustanovení § 13 písm. a) patentového zákona 
79 Ustanovení § 13 písm. b) patentového zákona 
80 Ustanovení § 13 písm. c) patentového zákona 
81 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Viz výše poznámka 45, s. 128 
82 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 110 
83 Srovnej ustanovení § 5 z. č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů celní správy České republiky 
84 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Viz výše poznámka 45, s. 128 
85 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Viz výše poznámka 45, s. 130 
86 Tamtéž 
87 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Viz výše poznámka 45, s. 129 
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zmiňují, že postup je také charakteristické, že jde o působení na pracovní předmět, které se 

popisuje nedokonavým slovesem vyjadřujícím děj88. 

Nepřímé využívání vynálezu je stanoveno v ustanovení § 13a patentového zákona, podle nějž 

nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka patentu dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je 

osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku 

tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem 

k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu 

a jsou k němu určeny. Jinak řečeno, zákon zakazuje obcházet práva vlastníka patentu tím, že si 

daný subjekt prostřednictvím třetí osoby obstará podstatné části vynálezu, vynález sestrojí a 

následně využije89. Pítra podotýká, že v zákonodárství některých států je i postihnuta 

hospodářská činnost, která tvoří kvalifikovanou přípravu k tomuto jednání a jako příklad uvádí 

subdodávku komponentů patentovaného zařízení90.  Zákaz nepřímého využívání vynálezu se 

nebude aplikovat v případě běžných výrobků vyskytujících se na trhu, ledaže třetí osoba 

ovlivnila odběratele, aby se dopustila tzv. přímého využívání vynálezu.  Odborníci shledávají, 

že sousloví „běžně se vyskytujících výrobků na trhu“ lze rozumět tak, že jde o zboží denní 

potřeby nebo zboží určené spotřebitelům ke každodennímu použití, tzn. je předmětem stálé 

poptávky91. Zákon stanoví výjimku v třetím odstavci, která se vztahuje k osobám oprávněným 

podle § 18 písm. c) až e) patentového zákona, které jinak mohou vynález v určitých situacích 

využít, čímž dochází k omezení účinku patentu. Podle tohoto ustanovení není dovoleno těmto 

osobám využívat patentovaný vynález nepřímo. Jedná se možnost individuální přípravy léku 

v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným; při 

činnostech prováděných pro neobchodní účely a při činnosti prováděné s předmětem vynálezu 

pro experimentální účely.  

S účinky patentu úzce souvisí i institut vyčerpání práv92. Cílem je ochránit třetí osoby, pokud 

vlastník patentu své právo konzumoval již tím, že výrobek byl uveden na trh vlastníkem nebo 

s jeho souhlasem93. Odborníci usuzují, že Česká republika bude aplikovat koncept unijního 

vyčerpání práva podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C 15/74 Centrafarm BV v. 

                                                            
88 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 110 
89 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 113 
90 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 5, s. 13 
91 Autoři komentáře zmiňují, že do této kategorie spadají například hřebíky, běžné chemikálie, paliva apod. cit. 
IN CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 5, s. 116 
92 Srovnej § 13b patentového zákona 
93 HORÁČEK, R., ČADA K., HAJN, P.. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
s. 125 
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Stearling Drug Inc94. Soud konstatoval, že vlastník patentu může bránit dovozu patentovaného 

výrobku na trh členského státu, jen tehdy, byl-li výrobek uveden bez jeho souhlasu a v členském 

státě, ve kterém pro něj neexistuje patentová ochrana95. Soud také usuzoval tuto problematiku 

z hlediska volného pohybu zboží, když by v případě uplatňování ochrany podle národních 

úprav docházelo k umělému dělení trhů96. Komunitární vyčerpání práva tudíž znamená, že 

práva nejsou vyčerpána pro území třetích zemí. Na základě rozhodnutí Evropského soudního 

dvora C 187/80 Merck v. Stephar, k vyčerpání práv dojde i tehdy, byl-li výrobek uveden na trh 

vlastníkem patentu, byť v daném státě není poskytována patentová ochrana. Vlastník patentu 

má právo uvést výrobek na trh jako první a získat příležitost zisku97. S tímto institutem jsou 

úzce provázány i takzvané paralelní dovozy, k nimž může docházet z nejrůznějších důvodů, 

nejčastěji z důvodu rozdílných cenových hladin v jiných státech. Paralelní dovoz značí, že se 

jedná o dovoz, ke kterému nedochází se souhlasem vlastníka patentu, tj. jedná se o dovoz mimo 

autorizované osoby. Třetí osoba zakoupí výrobky, které jsou předmětem patentu v jedné zemi 

a následně je uvede na trh do jiné země, kde se tyto výrobky prodávají se souhlasem vlastníka 

patentu za vyšší cenu. 

Patent má účinky ode dne oznámení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. K jeho 

zániku může dojít z nejrůznějších důvodů, například neplacením udržovacím poplatků. Obecně 

lze říci, že maximální doba platnosti patentu je 20 let od podání přihlášky. Světovým trendem 

se stalo prodlužování doby patentové ochrany, například v rakouském patentním zákoně byla 

doba ochrany stanovena na patnáct let od jeho zveřejnění v patentovém rejstříku98 a podle 

benátského patentního zákona z druhé poloviny 15. století byla doba ochrany pouze 

desetiletá99.   

                                                            
94 Tamtéž 
95 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 46, s. 122 
96 Tamtéž 
97 Tamtéž 
98  Ustanovení § 14 odst. 1 patentního zákona č. 30/1897 ř. z. 
99  HÁK, Jan. Viz výše poznámka 7, s. 259 
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3.  Omezení účinku patentu 
V předchozí kapitole bylo pojednáno o patentu a jeho účincích. V případě omezení účinku 

patentu vlastník patentu nemůže vůči třetím osobám zakázat využívat jeho vynález některým 

ze způsobů stanovených v ustanovení § 13 a § 13a patentového zákona, tj. nelze se domáhat 

porušení práv k patentu. Jinak řečeno, nedá se hovořit o zápovědním účinku z patentu. Jde tedy 

o odlišnou situaci od výluk z patentovatelnosti, neboť předpoklad existence patentu je přímo 

nezbytný, když dochází k omezení jeho účinku.  

Jednotlivé možnosti omezení účinku patentu jsou tedy následující.  Za prvé, práva vlastníka 

patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu buď při činnosti prováděné 

s předmětem vynálezu pro experimentální účely nebo jde-li o experimenty a testy nezbytné před 

uvedením léčiva na trh podle zákona o léčivech. V tomto ustanovení je tedy zakotvena výjimka 

experimentálního užití a dále i takzvaná Bolar výjimka pro oblast patentové ochrany léčiv. 

Druhou možností omezení účinku patentu je podle ustanovení § 18 písm. c) patentového zákona 

individuální příprava léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem 

takto připraveným. Za třetí, k omezení účinku patentu dochází také při činnosti prováděné pro 

neobchodní účely. Poslední možností, které stanoví toto ustanovení, je omezení účinku patentu 

ve vztahu k dopravním prostředkům podle ustanovení 18 písm. a) i b). Tato eventualita přímo 

souvisí s principem teritoriality, neboť není vyloučeno, že dopravní prostředek, který se ocitne 

na území České republiky obsahuje vynález, jež na našem území patentově chráněn. Výjimka 

zabraňuje sankcím za porušení práv k patentu za předpokladu, že se tyto dopravní prostředky 

nachází na území našeho státu přechodně. Podrobněji o tom pojednávám v kapitole na straně 

84. Patentový zákon upravuje i tzv. právo Předchozího uživatele podle ustanovení § 17 

patentového zákona. Významnou eventualitou omezení účinku patentu je institut nucených 

licencí podle ustanovení § 20 patentového zákona. Problematika nucených licencí se stala 

v celosvětovém měřítku diskutovaným tématem, a to zejména v souvislosti s ochranou zdraví 

obyvatel. O všech těchto možnostech bude zmínka v následujících kapitolách, přičemž hlouběji 

bude pojednáno o hlavních otázkách současného patentového práva. 

Právě u institutu nucených licencí a patentové ochrany léčiv lze dobře demonstrovat skutečnost, 

že nikoliv pro všechny je patent legitimním nástrojem, a proto se lze setkat s řadou odpůrců 

patentové ochrany. Zmíním stanovisko odborníka Jana Háka ohledně prodlužování patentové 

ochrany100: „Skutečně není zřejmé, proč rozvíjející se a pak již rozvinutý trh potřebuje přejít od 

                                                            
100 HÁK, Jan. Tendence ve vývoji patentového práva, In Obchodní právo 7/2016, s. 260 
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doby ochrany 10 let na 15, pak na 20 let a v odvětví vysoce důležitém pro zdraví vývoj lidské 

populace dokonce na 25 let.“ Autor pak dovozuje, že nelze opřít o zdůvodnění na bázi teorie 

společenské smlouvy, jak to bylo použité při prosazování institutu dodatkových ochranných 

osvědčeních101. Pak by totiž podle něj byl na státy kladen nesystémový požadavek v úzkém 

segmentu hospodářství, aniž by bylo přihlédnuto k základní charakteristice patentového práva, 

kterou je jeho výjimečnost, spočívající v právní úpravě legální možnosti získání monopolu, 

který je jinak pro fungování svobodného trhu nežádoucím jevem102. Autorovo negativní 

stanovisko se totiž opírá i další skutečnost, totiž že v rozvojových zemích prodloužení doby 

ochrany původního léčiva znamená odklad doby vstupu lacinějších generických léčiv na jejich 

trh103. Uvedený autor jako deficit patentového práva shledává i mezery v teorii, když podle jeho 

názoru téměř nic nezůstalo z teorie přirozeného práva104: „Sice tvrdíme, že člověk má právo na 

přirozené právo na vlastnictví svých duševních výtvorů, v oblasti patentového práva však 

z vlastnické triády (ius utendi, ius fruendi, ius disponendi) nezůstala ani jedna jeho složka. 

Původce vynálezu má v 99 % učiněných vynálezů právo na to, být v patentové listině uveden 

jako vynálezce.“. K tomuto výroku lze dodat, že právo na patent má dvě složky totiž 

majetkovou a složku osobnostní, kterou je tzv. právo na původcovství.  Obecně lze říci, že 

právo na patent náleží původci nebo jeho právnímu nástupci podle ustanovení § 8 patentového 

zákona. Autoři komentáře zmiňují tzv. zákonnou cesi, která nastává typicky u institutu tzv. 

podnikového vynálezu, kdy zákon dovoluje za předem stanovených podmínek legální cesi 

práva na patent z původce vynálezu na jeho zaměstnavatele105.  

Budeme-li více uvažovat o důvodech, které vedou k závěru, že patentová ochrana není pro 

všechny legitimním nástrojem, pak jeden z těchto důvodů je ten, že dochází k rozšiřování 

patentové ochrany na vynálezy, jež dříve nebylo možné patentovat, například v oblasti léčiv 

nebo biotechnologií. Proto je ze sociálně etických důvodů otázka omezení účinku patentu stále 

více a více naléhavější. Jan Hák ve svém článku pojednává o společenské smlouvě, totiž že 

vlastník splní svou část společenské smlouvy tím, že vynález zveřejní, a proto je žádoucí, aby 

společnost ve své odpovědnosti nepřekážela exploataci patentu nebo jiným způsobem snižovala 

jeho výtěžnost106. Dodám jen, že výklad uvedeného autora se vztahoval k dodatkovým 

                                                            
101 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s. 260 
102 Tamtéž 
103 Tamtéž 
104 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s. 266 
105 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2017, s. 61 
106 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s. 260 
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ochranným osvědčením. Tímto výrokem jsem chtěla nastínit, nebylo-li to již dříve patrné, že 

často mezi sebou soupeří dva protichůdné zájmy. Na jedné straně zájem společnosti a na druhé 

zájem vlastníka patentu na ochranu svých výlučných práv k předmětu patentové ochrany. 

Možnost omezení účinku patentu zákon zakotvuje právě proto, že zájmy společnosti převáží 

nad výlučným právem vlastníka patentu. Jan Hák ve své stati podotýká, že dochází k neustálým 

posilováním postavení vlastníků patentů jakožto legálních monopolů, a proto si pokládá si 

otázku, zda již bylo žádoucí míry posilování dosaženo, či by mělo posilování pokračovat anebo 

zda již byla tato míra překonána107. Odpověď na tuto otázku je velmi složitá, ale pokusím se ve 

své práci zodpovědět, jaká omezení účinku patentu se jeví ještě jako legitimní, takže nezasahují 

nepřiměřeným způsobem do výlučných práv vlastníka patentu. Někdy však nemusí být tento 

kontrast zájmů tak znatelný, zejména považuje-li se jako spravedlivé omezit účinky patentu 

například jen vůči osobě Předchozího uživatele. Důvodů omezení účinku může být mnoho, a 

lze je nejlépe dovozovat z konkrétních možností omezení účinku patentu.  

S účinky patentu úzce souvisí i tzv. princip teritoriality, neboť celé patentové právo stojí na 

teritoriální ochraně. Patent má účinky v zemích, kde byla získána patentová ochrana, takže lze 

dovodit, že jednou získaný patent s celosvětovými účinky neexistuje. Pro usnadnění tohoto 

postupu na získání patentu a kvůli mezinárodní harmonizaci bylo přijata řada mezinárodních 

smluv, z nichž některé jsou obecné a jiné speciální. K těmto obecným patří Pařížská úmluva na 

ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883108, Dohoda o obchodních aspektech 

k duševnímu vlastnictví z roku 1994109 a za speciální jsou považovány například Smlouvu o 

patentové spolupráci110 nebo Úmluva o udělování evropských patentů111. Pokud tedy byl získán 

patent pro území České republiky, pak je jeho účinnost omezena teritoriálně. K usnadnění 

získání patentové ochrany v jiných státech napomáhají právě tyto mezinárodní dohody. Přitom 

o evropském patentu platí, že se jedná o svazek národních patentů, a vzhledem k platnosti 

                                                            
107 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s. 266 
108 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 
1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934, v Lisabonu dne 31. 
10. 1958 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a změněná dne 2. 10. 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb. ve znění vyhlášky č. 
81/1985 Sb.) 
109 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, Příloha 1 C Dohody o zřízení Světové 
obchodní organizace, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. 
110  Smlouva o patentové spolupráci přijatá ve Washingtonu dne 19. 6. 1970, změněná dne 28. 9. 1979, dne 3. 2. 
1984 a dne 3. 10. 2001, sdělení fed. min. zahr. věcí č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn, někdy se užívá 
jen zkratky PCT podle anglického názvu smlouvy Patent Cooperation Treaty 
111 Za speciální úmluvu lze považovat také mezinárodní smlouvu upravující oblast biotechnologií jako například 
Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení z roku 
1977 (vyhl. č. 212/1989) 
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v každé jednotlivé zemi musí proběhnout ještě proces tzv. validace112. Proto shrnu-li výše 

uvedené, pak získám-li patent platný pro území České republiky, a nevyužiji své právo podat 

v ochranné době dvanácti měsíců od data priority113 přihlášku vynálezu v jiné zemi, pak mi mé 

výlučné právo plynoucí z patentu platícího v České republice nedovoluje domáhat se právní 

ochrany svého patentu v jiné zemi. To platí i z pohledu opačného. Vlastník patentu by neměl 

například dovážet své patentované výrobky na jiné území, nemá-li zjištěno, zda se nedopouští 

porušení práv k patentu platícího na jiném území. Následky těchto neuvážených jednání mohou 

být bohužel i likvidační. Vlastník patentu se totiž může domáhat práva na náhradu škody, a to 

jak skutečné škody, tak i ušlého zisku a dále v úvahu přichází i právo na přiměřené 

zadostiučinění. V závislosti na způsobu porušení jeho práv se bude moci domáhat dalších 

nároků, například stažení výrobků z oběhu a může být uplatněn i zdržovací nárok114. Spory 

z těchto práv průmyslových řeší v první instanci Městský soud v Praze, což je specializovaný 

obecný soud. Souhlasím s odborníky, kteří se vyjadřují, že nejpříhodnější řešení sporů 

naleznete ve státech, kde jsou zřízeny specializované patentní soudy115. Důvody jsou nasnadě, 

jedná se o vysoce odbornou činnost, kromě obecného vzdělání se vyžaduje i vzdělání speciální, 

vezmeme-li v úvahu, že zaškolování zkušeným pracovníkem s tímto zaměřením může trvat i 

několik let116. Ač tedy počet erudovaných úředníků zřejmě nebude rychle přibývat, u počtu 

celosvětově zvyšujících se přihlášek vynálezů je tomu v celosvětovém měřítku právě naopak117. 

 

 

 

                                                            
112 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s. 264 
113 Toto pravidlo se nazývá unijní prioritou a Pařížská unijní úprava zavedla ještě jedno pravidlo mající význam 
pro cizince, tj. princip národního zacházení 
114 Prameny práva v případném sporu ohledně porušení práv vlastníka patentu bude představovat nejen samotný 
patentový zákon, relevantní vyhlášky k němu, ale i ustanovení současného občanského zákoníku vztahující se k 
nekalé soutěži nebo zakotvující základní zásady soukromého práva, dále příslušné normy trestního práva, předpisy 
upravující dovoz a vývoz zboží, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (z. č. 221/2006 sb.), dále 
například celní předpisy. V případě řízení ke zrušení patentu budou pramenem práva i relevantní ustanovení 
správního řádu, dále normy upravující přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem a samozřejmě i normy 
ústavní úrovně, totiž v oblasti patentové ochrany se také uplatní ústavně zaručené právo na spravedlivý proces 
nebo ústavní právní úprava vlastnického práva. 
115 HÁK, Jan. Viz výše poznámka 100, s.265 
116 Tamtéž 
117 Tamtéž 
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4.  Experimentální užití 

Jedním z nejvýznamnějších a nejčastějších případů omezení účinku patentu je, zjednodušeně 

řečeno, užití vynálezu pro „experimentální účely“. Tato výjimka je podle názoru autorky 

bezpochyby nejdiskutovanější otázkou současného patentového práva, a proto kladu na tuto 

možnost omezení účinku patentu větší důraz. Klauzuli o „experimentálním užití patentu“ 

nalezneme snad ve všech vyspělých právních řádech světa; je zakotvena i v některých 

mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána. V zákoně o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích je v ustanovení § 18 písm. e) stanoveno, že nejsou porušena práva 

vlastníka patentu, využije-li se chráněného vynálezu při činnosti prováděné s předmětem 

vynálezu pro experimentální účely včetně experimentů a testů nezbytných podle zvláštního 

právního předpisu118 před uvedením léčiva na trh. Pro získání větší přehlednosti a komplexnosti 

v této problematice jsem se rozhodla zvolit komparatistický přístup včetně aplikace zákona o 

léčivech.  

Podrobím-li tuto výjimku nejen právní analýze, vyvstanou mi na mysli některé z následujících 

otázek. Je tato výjimka v soudobém patentovém právu nezbytná, nebo se jedná o přežitek z dob 

minulých? Jak toto omezení účinku patentu chápe soudní praxe?  Jaké dopady má aplikace 

onoho ustanovení na postavení práv vlastníka patentu? Nedochází při užití této výjimky 

k obcházení zákona a ve svém důsledku neuzavíráním licenčních smluv, ze kterých by jinak 

majiteli patentu plynul nemalý výnos? A nakonec, splňuje takto definované ustanovení svou 

funkci, případně jaké dopady by mělo jeho rozšíření nebo zúžení? Budu se snažit nalézt 

dostatečné argumenty k podložení odpovědi na tyto problémy, byť mnohdy řešení nemusí být 

zcela jednoznačné. V této rovině existují minimálně dvě strany, a tím je vlastník patentu a 

uživatel vynálezu, a oba sledují z logiky věci protichůdné zájmy. Proto se dovolím zamyslet 

nad tím, jakou právní úpravu by měl mít tento institut též z pohledu spravedlnosti.  

 

Historické souvislosti 

Tyto otázky se pokusím zodpovědět postupně, ale než se tak stane, přiblížím pohled do historie 

v této věci, snad posléze bude zřejmé, z jakých důvodů má současná právní úprava tuto podobu. 

Toto ustanovení vychází z článku 27 b Lucemburské úmluvy o patentu společenství z roku 

1975, který se zabýval omezeným účinkem patentového práva vůči využití vynálezu 

k experimentálním účelům. Úmluva dosud nenabyla účinnosti, avšak většina evropských států 

                                                            
118 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů 
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vzala tento závazek v potaz, naše právní úprava jej převzala do patentového zákona. Výjimka 

pro vědecké bádání je poměrně staré pravidlo a například v USA se první judikovaný případ 

odehrál v roce 1813. Již od počátku své existence bylo toto pravidlo pojímáno úzce. Ve věci 

Whittemore v. Cutter119 bylo soudy konstatováno120, že „nikdy by nemohlo být záměrem 

zákona, potrestat kohokoli, kdo zkonstruoval vynález (a jehož vlastníkem patentu je třetí strana) 

pouze pro filosofické experimenty, nebo za účelem, aby zjistil, zda zkonstruovaný vynález 

vyvolává popisované účinky“. Z mého pohledu je nutno zdůraznit americkými soudy užité 

sousloví „merely for philosophical experiments“ nebo někdy se objevující „purely 

experimental activities“, obojí směřující k prakticky témuž. Možnost užít výjimku pro 

experimentální účely lze pouze za předpokladu skutečně ryze experimentálních aktivit, a právě 

v tom spatřuji největší úskalí. Nelze totiž vždy bezpečně stanovit, v jakém případě se jedná o 

ryze experimentální užití a kdy už lze v takovém využití vynálezu spatřovat určité komerční 

záměry, které se leckdy mohou projevit i s odstupem času. Uzavřu tedy nastíněné následovně: 

toto bádání nemůže v žádném případě poškodit ekonomické zájmy vlastníka patentu.  Detailní 

analýzu tohoto problému přináším v části věnované užití vynálezu na univerzitách.  

Naopak v komparaci s USA je právní úprava této klauzule ve většině evropských států poměrně 

otevřená. Jedinými státy, kde se setkáme se spíše restriktivním pojetím, jsou Nizozemí a 

Portugalsko121. Podle článku 53 odst. 3 Nizozemského patentového zákona z roku 1995 je 

povoleno takové užití, které výhradně slouží výzkumu122. Podle portugalského práva123 se lze 

dovolávat tohoto ustanovení jen za předpokladu, že se jedná o užití při testování nebo pro 

experimentální účely. Ačkoliv se tedy na první pohled může zdát, že právní úprava je ve většině 

evropských států spíše liberální, zkušenosti ukazují, že je tomu naopak124.  

Toto pravidlo se týká jen „čistě experimentálních“ aktivit. Pokud je výzkumník nějakým 

způsobem zainteresován v komerčním využití výsledků z tohoto bádání, pak se na danou věc 

výjimka nevztahuje a jeho jednání je považováno za porušení práv majitele patentu. Obsahové 

                                                            
119 Whittemore v Cutter, 29 F. Cas 1120 (C. C. D. Mass. 1813) 
120 „It could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed a 
machine(covered by a third party´s patent) merely for philosophical experiments, or for the purpose of 
ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.“ 
121 DI CATALDO, V. “The Experimental Use of the Patented Invention: A Free Use or an Infringing Use?”. In: 
Pyrmont W.P..W.., Adelman M.J., Brauneis R., Drexl J., Nack R. (eds) Patents and Technological Progress in a 
Globalized World. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, vol 6. Springer, Berlin, 
Heidelberg, 2009, s. 88 
122 Nizemský patentový zákon 1995, článek 53(3) „acts solely serving for research“ 
123 Portugalský Zákoník práv průmyslových podle ustanovení § 102 písm. (c) „exclusively carried for testing or 
experimental purposes“ 
124 DI CATALDO, V. Viz výše poznámka 121, s. 88 
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rozšíření či zúžení tohoto vymezení ovlivňuje nejen aktivity s výzkumem spojené, ale i oblast 

průmyslu, kde bude navazující fáze průmyslového využití. Z toho důvodu je oblast výzkumu a 

vývoje tak často provázána právě s komerční sférou. V konečném důsledku má šíře této 

výjimky dopad na obecné blaho, když může dát vzniknout ať již přímo nebo nepřímo novým 

vynálezům. V záležitostech výzkumu se do popředí v poslední době dostává otázka tzv. 

otevřené inovace, jež se stává přijatelnější jakožto užitečný přístup pro výzkumnou strategii125. 

Dochází k tomu proto, že společnosti se již nemohou nadále spolehnout na svůj vlastní výzkum, 

ale často hledají myšlenky, znalosti a technologie skrze jiné subjekty126. Další komentátoři na 

ono spojení nahlížejí jako na problém, neboť společnosti nejčastěji spolupracují na výzkumu 

s univerzitami127. Toto spojení vede ke korporacemi sponzorovanému výzkumu v univerzitní 

laboratoři, což pro ně představuje jakýsi „ochranný plášť“. Vysvětlení je nasnadě, ten samý 

výzkum provedený v laboratořích společnosti by již pod výjimku experimentálního užití 

nespadal128. Dodejme, že univerzitami poskytnutá ochrana se zdá být skutečně účinná, neboť 

trend nežalovat univerzity z určitých důvodů přetrvává129. V odborných kruzích se 

v souvislosti s univerzitami objevuje správný názor, že se jedná o „de facto“ výjimku 

experimentálního užití130.  
 

Využití experimentální výjimky na oblast léčiv 

Další diskutovanou záležitostí je možnost využití této výjimky na případy patentovaných léčiv 

nebo agrochemikálií, tj. produktů vyžadujícím povolení před vstupem na trh, přičemž 

podstatnou se jeví okolnost, že jejich testování probíhá ještě před uplynutím doby platnosti 

patentu. Konkurent podrobuje vzorek tohoto produktu klinickým testům kvůli administrativní 

autoritě s cílem získat od ní příslušné povolení, v České republice má tuto pravomoc Státní úřad 

pro kontrolu léčiv131. Po uplynutí doby platnosti patentu konkurent vstupuje na trh 

s testovaným produktem. Jak však upozorňují přední odborníci132 v oblasti patentového práva, 

                                                            
125 VAN ZIMMEREN Esther, VAN OVERWALLE Geertrui, „A False Sense of Security Offered by Zero-Price 
Liability Rules? Research Exceptions in the United States, Europe and Japan in an Open Innovation Context“ In 
Patent Law in Global Perspective, Ruth L. Okediji, Margo A. Bagley, s. 395 
126 VAN ZIMMEREN Esther, VAN OVERWALLE Geertrui. Viz výše poznámka 125, s. 394 
127 ROWE, A. Elizabeth, „The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Univesities Deserve 
Special Treatment?“, 57 Hastings L. J. 921 (2006) s. 949, dostupné na WWW: 
http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/91, cit. 30. 5. 2018 
128 Tamtéž 
129 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 944 
130 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 398 
131 Dále jen „SÚKL“ 
132 DI CATALDO, viz výše poznámka 121, s. 89 

http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/91
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už samotný akt testování produktu je považováno za užití patentovaného vynálezu, v tomto 

případě léčiv, a tudíž majitel patentu má právo podat žalobu pro porušení práv majitele patentu. 

Podle autorky práce tkví hlavní důvod tohoto nároku majitele patentu především ve skutečnosti, 

že testování patentovaných produktů před vstupem na trh přímo souvisí s komerčním využitím, 

doba platnosti patentu ještě neuplynula a konkurent podrobuje léčivo testům z důvodu získání 

povolení od příslušné autority. Z těchto faktů vyplývá, že využití patentu není „čistě 

experimentální“ když účelem testů je získání povolení pro komerční účel. Tento princip byl 

vymezen roku 1984 ve věci Roche v Bolar133, kde americké soudy konstatovaly, že užití 

produktu zamýšlené pro komerční účely nespadá pod experimentální užití, neboť nebylo 

shledáno využití jen pro ryze experimentální účel. V této věci společnost Bolar prováděla 

testování aktivní složky v patentovaném léku s ochrannou známkou „Dalmane“, což byl 

flurazepam hydrochlorid, za účelem získání povolení od FDA134. K testování došlo před 

zánikem patentu společnosti Roche, který jej posléze zažaloval za porušení práv k patentu. Tuto 

doktrínu konstantní judikatura v minulosti potvrdila, tj. všude, kde se testuje produkt pro 

regulatorní účely, nedocházelo k osvobození podle výjimky experimentálního užití patentu a 

jednalo se o porušení práv majitele patentu. Tato doktrína umožňovala producentovi 

generických léčiv, aby vstoupil na trh s určitým zpožděním po uplynutí doby platnosti patentu. 

Nedocházelo tak k situaci, kdy se oba momenty kryjí. Takto nastavené parametry byly podle 

mého názoru spravedlivé, jelikož vlastník patentu též musel podstoupit administrativní 

proceduru kvůli získání patřičného povolení, se získáním patentu měl nemalé úsilí a do doby 

platnosti se tento časový úsek započítává, takže oněch maximálních dvacet let platnosti patentu, 

které se odvíjí od podání přihlášky, je kráceno o tento časový úsek, aniž by mohl na produktu 

nějak vydělat. Z toho vyplývá, že práva vlastníka patentu tak ve skutečnosti nedosahují 

maximální doby dvaceti let, když patent je udělen i po několika měsících či spíše letech. 

Nicméně mnou zastávané pojetí neobstojí v současném právním rámci. Ve většině právních 

řádů byly přijaty nové zákony, a tak dochází k posunu v tom smyslu, že je to právě konkurent, 

kdo je podle mne zvýhodněn, neboť může přijít s produktem na trh ihned po zániku patentu. 

V USA přispěl k rozvoji průmyslu v oblasti generických léčiv tzv. Hatch-Waxman Act135, kde 

je zakotveno výše zmíněné. Alespoň soudy v USA tyto zákony interpretovaly tak široce, že 

bylo dovoleno užití patentovaných léčiv pro regulovaný účel, zpravidla pokud končí doba 

                                                            
133 Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984) 
134 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
135 Celým názvem The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. Law No.. 98-417, 98 Stat. 
1585 (1984) 
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platnosti patentu136. Pravidlo bylo vykládáno tak, že pod výjimku spadá nejen testování léčiv, 

ale též testy porovnávající zdravotnické přístroje. Budeme-li však studovat zákonné ustanovení 

zjistíme, že o zdravotnických přístrojích není v zákoně ani zmínka, takže soudní judikatura137 

rozšířila ono ustanovení. Pravidlo je ve světě známé jako tzv. Bolar výjimka. V případu Merck 

KGaA v. Integra Lifesciences I., Ltd.138  Nejvyšší soud USA rozhodl, že přinejmenším v situaci, 

kde má výrobce léčiv racionální důvod věřit, že patentovaná složka může fungovat 

prostřednictvím konkrétního biologického procesu, který způsobí konkrétní fyziologický efekt 

a tento producent léčiv užívá patentovou složku ve výzkumu, který pokud by byl úspěšný 

kvalifikoval by se pro podání k úřadu regulátora, tj. souhlasu u FDA. Toto užívání se 

odůvodněně vztahuje k vývoji a podání informace podle federálního práva. To nutně zahrnuje 

před klinické studie patentovaných směsí, které jsou vhodné k podání u FDA pro regulatorní 

proces139. V posuzované věci údajný rušitel užil patentovaný vynález nikoliv, aby podal 

informace americké FDA, ale za účelem zjištění, která směs bude nejlepším kandidátem pro 

budoucí klinické testy. Judikatura v dalších rozhodnutích potvrdila nutnost užití výjimky jen 

pro testování související s regulatorním procesem, z čehož lze usoudit, že testování těchto 

produktů nebo přístrojů nesouvisející s regulatorním procesem neobstojí140. Bolar výjimka se 

bude vztahovat i na testy, které se odehrály až po získání povolení od FDA, bude-li jejich 

účelem získání podkladů pro regulatorní účely141. 

 

 Zúžení výjimky vlivem soudní judikatury ( Maday v. Duke University)  

Nicméně soudy, alespoň pokud jde o obecnou výjimku experimentálního užití, chápou toto 

pravidlo poměrně úzce. Ve všeobecně známém rozhodnutí Maday v. Duke University142 byl 

Maday profesorem ve výzkumu na Stanford University, kde vedl inovativní výzkumný laserový 

program. Roku 1988 opustil univerzitu a zastával pozici v Dukově fyzikálním pracovišti a o 

                                                            
136 35 U.S.C., § 271(e)(1) 
137 Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661, 663, 110 S.Ct. 2683, 2685 (1990) 
138Merck KGaA v. Integra Lifesciences I., Ltd., 545 U.S. 193 (2005), v online verzi dostupné zde: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/545/193/ 
139 RUSSO, Alicia A., JOHNSON Jason, Research Use Exemptions to Patent Infringement for Drug Discovery 
and Development in the United States, 2015, online dostupné na 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315915/ , cit. 22. 8. 2018 
140 Proveris Sci. Corp. v. Innovasystems, Inc., 536 F.3d 1256, 1265-66 (Fed. Cir. 2008), nebo Amgen, Inc. v. ITC, 
565 F.3d 846, 852 (Fed. Cir. 2009) 
141 Srovnej rozhodnutí Momenta Pharms., Inc. v. Amphastar Pharms., Inc., 686 F.3d 1348, 1359-60 (Fed. Cir. 
2012) cit. IN RUSSO, Alicia A., JOHNSON Jason, Research Use Exemptions to Patent Infringement for Drug 
Discovery and Development in the United States, 2015, online dostupné na 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315915/ , cit. 22. 8. 2018 
142 Maday v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), v online verzi dostupné zde: 
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/2002Madeyedit.html, cit. 20. 6. 2018 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/545/193/
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/2002Madeyedit.html
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rok později přestěhoval svou laboratoř včetně laseru s volnými elektrony („FEL“) ze Stanfordu 

k Duke. Již během svého působení na univerzitě získal Maday výhradní vlastnické právo 

k dvěma patentům uplatněných později v zařízení laboratoře u Duke. Maday posléze působil 

téměř dekádu na pozici ředitele laboratoře. Nicméně poté následovaly rozepře mezi Maday a 

Duke, prve jmenovaný prohlašoval, že Duke se domáhal užití laboratorního zařízení pro 

výzkumnou oblast mimo přidělený rozsah vládních financí. Duke měl za to, že Maday navzdory 

svým vědeckým kvalitám vedl laboratoř neefektivně a požadoval, aby již nadále nezastával 

pozici ředitele laboratoře, ale nakonec jej z této funkce roku 1997 odvolal. Důsledek odvolání 

na sebe nenechal dlouho čekat, Maday rok poté odešel z laboratoře. Duke však i přesto nadále 

zacházel s určitým vybavením laboratoře. Maday se proto rozhodl žalovat Duke pro porušení 

práv ke svým dvěma patentům včetně mnoha nároků. V prvoinstančním řízení profesor 

argumentoval tím, že výzkum ve „FEL“ laboratoři měl komerční záměr i charakter. Své tvrzení 

podložil odkazem na rozsudek ve věci Pitcairn v. United States143, kde se soud zabýval 

podobnou záležitostí. Skutkový stav onoho případu spočíval v tom, že vláda podrobila 

zkouškám tzv. „způsobilosti zdvihu“ patentovanou soustavu rotoru a kontrolního systému 

helikoptéry a dalších atributů patentované technologie. Soud shledal, že helikoptéry nebyly 

sestaveny jen pro experimentální účely, neboť byly sestaveny pro benefit vlády k jejím vlastním 

legitimním cílům. V případu Maday v Duke University prvoinstanční soud došel k závěru, že 

Maday neunesl důkazní břemeno a jeho tvrzení jsou spekulativní. K napadenému rozhodnutí 

měla výhrady odvolací instance144, podle níž byl chybný požadavek, aby Maday unesl důkazní 

břemeno. Tuto povinnost měla mít strana, která se obhajuje, pokud vůbec145. Odvolací soud 

dal vzniknout precedentu ohledně šíře výjimky experimentálního užití. Výjimka, která je ze své 

podstaty velmi striktní, byla pojata prvoinstančním soudem příliš široce, čímž dal profesorovi 

za pravdu. V prvoinstančním rozhodnutí obsažené sousloví „pouze pro výzkumné, akademické 

nebo experimentální účely“ neobstojí, jelikož takto vystižená formulace je velmi široká a stojí 

v přímém protikladu s relevantní judikaturou odvolacího soudu v tomto směru146. Rozsudek 

důrazně vytkl soudu první instance, že výjimka experimentálního užití je velmi striktní a 

                                                            
143 Pitcairn v. United States, 547 F.2d 1106 (1976) 
144 U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit 
145 Doslova „The district court did not conclude that Maday failed to rebut Duke´s assertion of the experimental 
use defence. Instead, it erroneously required Maday to show as a part of his initial claim that Duke´s use was not 
experimental.“ 
146 Srovnej Roche Products, Inc. V. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984), Pitcairn v United States, 
547 F.2d 1106 (1976), Embrex, Inc. v. Service Engineering Corp. 216 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2000) 
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omezena jen na kroky směřující k uspokojení naší zvídavosti nebo pro ryze filosofické 

zkoumání147.  

Případ byl v mnoha ohledech specifický a stal se předmětem řady polemik. Někteří akademici 

zmíněné rozhodnutí shledávají v lecčems přímo kontroverzním148, jiní nemají s takto 

nastavenou šíří výjimky experimentálního užití obtíže149.  Jedním z důvodů, proč toto 

rozhodnutí bylo teoretiky přijímáno se značnou nelibostí, jsou obavy, že rozhodnutí by mohlo 

přinést zmrazení univerzitního výzkumu, budou-li univerzity povinny sjednávat licence a s tím 

spojené vynaložené finanční obnosy150. Krajním názorem, se kterým se lze mezi akademiky 

setkat, je názor, že vlivem tohoto rozhodnutí doktrína experimentálního užití už nemá žádný 

praktický význam151. Autorka práce však není zastáncem tohoto stanoviska, neboť úzká 

výjimka se zdá být nejlepším řešením i ve světle legitimně získaných práv vlastníka patentu. 

Opačný přístup by měl za následek snížený stimul k inovaci, to znamená, že vynálezce by o 

patent ani neusiloval, takže vynález by logicky ani nebyl zveřejněn. Jsem přesvědčena, že 

v dlouhodobém horizontu by toto pojetí přineslo zpomalení výzkumu a vývoje. Otázkou 

zůstává, jak široce nastavená pravidla pro tuto výjimku z patentové ochrany de iure i de facto 

v ostatních státech, neboť toto zpomalení vývoje by zcela jistě přineslo i nutnost efektivnějšího 

vymáhání práv ze strany okolních států. Podle Rowe má stále výjimka významný dopad na 

soukromé univerzity, individuální výzkumné pracovníky na státních univerzitách a celou 

oblast, která není spojená s výzkumem léčiv152. 

Zřejmě nejpodstatnější část celého rozhodnutí tkví ve skutečnosti, že není dovoleno 

„experimentální užití“ pod zástěrkou vědeckého bádání, totiž je-li ve výzkumu přítomen 

jakýkoliv, třebaže nepatrný komerční dopad153. Z toho vyplývá, že bude-li užit vynález pro 

experimentální účely ve výzkumu, pak toto bádání nesmí být prováděno s vědomím 

komerčních účelů, neboť v takovém případě ztrácí rušitel patentu možnost obhajoby z důvodu 

výjimky experimentálního užití.  Podle názoru autorky může nastat svízelná situace, kdy v 

okamžiku užití vynálezu rušitel zatím nepojal komerční úmysl, nicméně není vyloučeno, že 

                                                            
147 Doslova: „actions performed for amusement to satisfy idle curiosity or for strictly philosophical inquiry“ 
148 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 398 
149 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 954 
150 Tamtéž  
151 Tyto názory VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 398 
152 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 954 
153 Z rozsudku doslova „definite, cognizable and not insubstancial commercial purposes.“odkazujíc na další 
precedent ve věci Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858, 863 (Fed. Cir. 1984) 
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výsledky výzkumu přinesou výsledky vedoucí ke komerčním aktivitám. S velkou 

pravděpodobností s tímto poznáním k bádání přistupují někteří badatelé.  

Úzká šíře experimentální výjimky byla vyslovena i v případu Embrex, Inc. v Service Engineering 

Corp154. Žalobce společnost Embrex byla držitelem výhradní licence k patentovému postupu 

na vakcinaci nevylíhnutých kuřat155. Žalovaná strana zkonstruovala zařízení a argumentovala 

tím, že jejich aktivity vedou pouze k testování svého zařízení a také že nikdy nedošlo k prodeji. 

Soud shledal společnost Service Engineering odpovědnou za porušení práv k patentu, neboť 

testy byly prováděny pouze pro komerční účely a z toho důvodu nemohlo dojít k omezení 

účinku patentu156. 

V mnohem větší míře, než tomu bylo doposud, je šíří experimentální výjimky ovlivněn vznik 

nových vynálezů. Pokud omezíme všechny výzkumné aktivity na patentované vynálezy ostatních, 

tj. jejich výzkumné aktivity budou zastaveny, pak bude existovat jen jeden výzkumník na patent 

snažící se o experimentální výzkum157. Přílišné omezení výjimky s sebou logicky přináší nižší 

perspektivu nových vynálezů. Podle mého názoru je nutno k šíři výjimky přistupovat velmi 

obezřetně, a nikoliv generalizovat, že široká experimentální výjimka přinese pro společnost největší 

užitek. Bude to totiž právě výzkumník, jemuž se vzhledem k existenci experimentální výjimky 

podaří sestavit nový vynález nebo přijít na nové účinky. On bude tím, kdo si zažádá o nový patent, 

jenž z původního vzešel a jemu z uděleného patentu bude plynout finanční výnosy. Někdy se totiž 

výzkumník snaží zopakovat operace popsané v patentu a sestrojit vynález, aby prověřil, zda 

držitelem patentu přiznané účinky jsou skutečně relevantní. Tímto postupem může dojít k tomu, že 

badatel objeví nové nebo nepřiznané účinky. Lidé mají přirozeně v úmyslu zjistit hodnocení 

produktu, tudíž jsou prováděny výzkumy na lepší indikaci léčiv nebo pro minimalizaci vedlejších 

efektů těchto chemických směsí. Zkoumání těchto jevů vede k cenným informacím. Výsledky 

výzkumu mohou přinést novinky, například ohledně nových způsobů užití již patentovaných léčiv. 

Představme si situaci, že výzkumník zkoumal účinky patentovaného léku na bolesti hlavy a 

vzhledem k provedeným zkouškám vynalezl nové užití léku. Zjistil, že produkt účinkuje nejen proti 

bolestem hlavy, ale taktéž na kožní onemocnění, o čemž však v patentu není ani zmínka. 

Pravděpodobně se mnou budete souhlasit v tvrzení, že výzkum na patentovaném vynálezu ovlivňuje 

výzkum a vývoj v pozitivním smyslu, má potenciál ovlivnit veřejné zdraví i technický pokrok pro 

další generace. Nutno však dodat, že podle názoru autorky by příliš široká experimentální výjimka 

mohla vést k určité zdrženlivosti ohledně možnosti nechat si vynález patentovat, neboť tímto 

                                                            
154 Embrex, Inc. v. Service Engineering Corp. 216 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2000) 
155 RUSSO, JOHNSON, viz výše poznámka 139, online 
156 DI CATALDO, viz výše poznámka 121, s. 94 
157 Tamtéž 
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výzkumem přichází o licenční poplatky a pravděpodobně by vynálezce zvažoval i ochranu skrze 

institut obchodního tajemství. Uzavřu tedy následující s logickým konstatováním, že přílišným 

zúžením této výjimky současně zužujeme i oblast působnosti univerzit. S tím souvisí i otázka, zda 

by přílišné zúžení bylo legitimní. Jsem přesvědčena, že univerzity jsou místem, které je s bádáním 

ze své podstaty spojeno a příliš úzce pojatá experimentální výjimka by ve svém důsledku mohla 

mít i účinky na vzdělávání. Tím míním, že by byla například značně omezena možnost replikovat 

patentovaný vynález a zkoumat jeho účinky. Vzhledem ke skutečnosti, že univerzity díky svému 

bádání přichází s novými vynálezy, pak je jejich role z pohledu držitele patentů významná. 

Dostávají se tak do paradoxního postavení - na jednu stranu mají zájem o co nejširší úpravu 

experimentální výjimky pro svůj výzkum, na druhé straně jakožto majitelé mnoha patentů mají 

legitimní zájem, aby úprava experimentální výjimky byla co nejužší. Podle názoru autorky se 

veřejné univerzity v USA dostávají do velmi zvýhodněného postavení, neboť ačkoliv by se mohli 

dopustit porušení práv k patentu, podle tamní legislativy jsou chráněny imunitou na základě státní 

svrchovanosti, a tak nemohou být způsobilým subjektem v soudní při stejně jako některý ze států 

federace. Bližší pojednání níže. Avšak z pohledu univerzit je nejvýhodnější spíše úzká 

experimentální výjimka, neboť interpretace výjimky, jež povede k erosi práv vlastníka patentu má 

škodlivější následky než úzce pojatá výjimka, na kterou se výhradně spoléhají soukromé univerzity 

při výzkumu. 

 

Experimentální užití s patentem a na patent 

Užívá-li výzkumník patentovaný produkt z části jako výzkumný nástroj k testování nových 

produktů, zjišťování jejich reakcí apod., nebude se jednat o prve pojednávaný případ užití patentu. 

Na takto vymezené užití patentu se nevztahuje šíře výjimky experimentálního užití, neboť ze své 

podstaty se o experimentální užití nejedná. Dochází k „běžnému“ užití patentu, ať už na základě 

dobrovolné nebo nucené licence. Výzkum s patentovaným vynálezem se týká experimentů, ve 

kterých je patentovaný vynález užit jako instrument, nástroj nebo přístroj158. Naopak výzkum na 

patentovaný vynález ověřuje, zda patentovaný vynález skutečně funguje tak, jak je popsáno 

v patentu, zda je vynález nový a výsledkem vynálezecké činnosti a kde jsou objeveny neznámé 

účinky nebo vynález je dále rozvíjen159. 

 

                                                            
158 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE. Viz výše poznámka 125, s. 386 
159 Tamtéž 
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4.1 Univerzity a výjimka experimentálního užití 

Počátek vzniku pravidla experimentálního užití sahá desítky let nazpět. V dobách, kdy 

university byly „akademie“, jejichž výzkumy nebyly orientovány pro trh a komerční účel, nýbrž 

k obohacení znalostí a praktického života160. V odborném článku se autor161 zabýval otázkou, 

zda univerzity dnes zastávají pozici mimo struktury světa, a zda nás zajímá jen rámec užití této 

výjimky univerzitou, nebo si myslíme, že university jsou nebo by měli být seriózním nástrojem 

pro technický pokrok? Dnešní pojetí role universit ve světě má podle autorky několik rovin. Za 

prvé je nutno předestřít, že univerzity hledají finanční zdroje, jež potřebují ke splnění jejich 

poslání. Proto naléhají na své vědce, aby se věnovali výzkumným projektům s možností získat 

průmyslově a komerčně využitelné technické řešení. Další dimenzí postavení univerzit lze 

dovodit z již uvedeného, když jim jakožto vlastníkům patentů plynou nemalé finanční 

prostředky z licenčních odměn. S experimentálním výzkumem souvisí i jejich postavení, resp. 

status univerzity v očích veřejnosti, kdy nepochybně úspěšné výzkumy zvyšují prestiž této 

instituce, což ostatně potvrdilo i rozhodnutí ve věci Maday v. Duke University162.  Proto 

univerzity k bádání přistupují s legitimním cílem, aby tomu bylo i nadále a výjimka povolující 

bádání se nezužovala.  

Akademické bádání není jen filosofické zkoumání, v 21. století je spíše prostředkem k realizaci 

legitimních komerčních cílů163. University mají důležitou funkci ve výzkumných projektech a 

často při nich dochází k asimilaci průmyslu. V tomto prostředí pravidlo dovolující výzkum na 

patentované vynálezy jen pro účely výzkumu ryze experimentálního poněkud ztrácí význam, 

neboť takové aktivity jsou již jen zcela okrajové164. Podle Di Catalda, v souladu s novou rolí 

univerzit v současném uspořádání světa se zdají být zobecněná pravidla výzkumu a všeobecně 

pojímaná šíře výjimky, než je obecně prosazované právo přístupem, který lépe přináší odměnu 

„skvělému, profesionálnímu bádání, jehož aktéři jsou v současnosti univerzity“.165 S tímto 

tvrzením si dovolím polemizovat v tom ohledu, že v dnešní době jsou univerzity často 

motivovány k finančním výsledkům a není vyloučeno, že právě univerzitní bádání bude jen 

záminkou pro výzkum, který by jinak pod experimentální užití nespadal.  

                                                            
160 DI CATALDO, viz poznámka výše 121, s. 94 
161 Tamtéž 
162 Z rozsudku doslova "also serve, for example, to increase the status of the institution and lure lucrative grants, 
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163 DI CATALDO, viz výše poznámka 121, s. 94 
164 Tamtéž 
165 Tamtéž 
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Podle Rowe může zapojení univerzit s komerční sférou nabývat několika podob: univerzita by 

mohla být smluvně zavázána k provedení specifických experimentů; univerzita by mohla 

nabízet soustavné vzdělávání pro výzkumné pracovníky společnosti; obdržet příspěvek pro 

konkrétního výzkumníka nebo na konkrétní projekt; vytvořit přezkumný výbor, který bude 

zahrnovat členy z korporátního prostředí na rozhodnutí, který univerzitní projekt bude 

financován; univerzitní profesoři by mohli vstoupit jako partneři do komercionalizovaného 

výzkumu166.  

Univerzity jakožto vlastníci mnoha patentů nebudou mít tendenci svůj patentovaný vynález 

předstihnout, resp. přijít na nové a lepší technické řešení, které jejich původní patent zastíní. Je 

tomu tak z prostého důvodu. Uvědomíme-li si náročnost celého předchozího výzkumu na 

udělený patent a finanční aspekty s tím spjaté, pak je přirozeným a logickým důsledkem, že 

každý vlastník patentu bude chtít své náklady zpět. Nejčastější cestou skrze uzavírání licenčních 

smluv. Z výše uvedeného by si čtenář mohl dovodit, že držitelé patentů nevynakládají žádné 

další finanční prostředky ohledně již uděleného patentu. Ti však věnují svůj čas tomu, aby 

vynález dosáhl zlepšení, avšak v jejich zájmu není upozadit stávající patent. Z většího úhlu 

pohledu se patentový držitel nesnaží o pokrok ve smyslu vývoje, jeho hlavním motivem je 

především držet krok s konkurencí, tj. třetí stranou, která jeho patentovaný vynález užívá skrze 

experimentální výjimku. Jinak řečeno, vlastník patentu vynakládá nejen finanční prostředky na 

to, aby zabránil třetí straně v předstižení svého vynálezu. Čím je větší je konkurence na trhu, 

tím spíše bude majitel patentu vynakládat finanční prostředky k tomuto účelu. Experimentální 

výjimka však přináší třetí straně možnost neplatit žádný finanční obnos za využití vynálezu. 

Autor zmíněné teze167 zřejmě poukazuje na vývoj, který se odehrává od okamžiku udělení 

patentu, neboť pro experimentální užití se vynález stává „volným“ a třetí strany tak využívají 

této situace. Proto vlastník patentu i po udělení patentu pokračuje dál ve vývoji, neboť nelze 

rozumně vyloučit, že třetí osoba paralelně s ním nevyužívá vynález za účelem překročení „jeho 

stínu“. Autorka záměrně zvolila tyto popisné výrazy, neboť nejlépe vystihují podstatu onoho 

problému. Nutno podotknout, že se vlastník patentu ani nemusí dozvědět, že třetí strana vynález 

využívá. Pokud je mi známo, podle českého patentového zákona není stanovena žádná 

povinnost, která by majiteli patentu poskytla informaci o subjektech využívajících pod touto 

výjimkou jeho vynález. Zákon totiž nikde nestanoví ohlašovací povinnost v případě užití 

vynálezu pro experimentální účely, což by však podle názoru autorky bylo praktické obzvláště 
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pro vlastníka patentu, který by tak mohl snáze kontrolovat, zda užití vynálezu nepřekročilo 

povolený rozsah. Tato myšlenka se ale může jevit jako úsměvná, zejména když v současnosti 

dochází k porušování práv z patentů, nikoliv jen skrze experimentální výjimku, přičemž 

zjistitelnost těchto případů je velice obtížná. Nicméně jakmile experimentální aktivity vejdou 

v širší známost, tento problém odpadá. 

Avšak jak podotýká Di Cataldo, četnost investic vlastníků patentů nebude právě s ohledem na 

strukturu trhu příliš vysoká168. Zároveň si autor pokládá otázku, zda tradiční pravidlo 

experimentálního užití vynálezu, tj. vyloučení odpovědnosti pro užití, které není spojeno 

s průmyslovými nebo komerčními účely, je nezbytné pro dobrou a silnou ochranu patentu. Jeho 

odpověď zní nikoliv169. Budeme-li předpokládat, že výzkumník (odlišný od vlastníka patentu) 

za užití patentového vynálezu vymyslí nové řešení. Pokud užití tohoto vynálezu zahrnuje užití 

předchozího (často tomu tak bývá), pak užití druhého vynálezu porušuje prve udělený patent. 

Není totiž třeba zabraňovat experimentálnímu užití prvého, pokud užití druhého vynálezu je 

zabraňováno skrze pouhou existenci prve uděleného patentu. V případě existence dvou patentů, 

kde druhý zmíněný je „závislý“ na prve uděleném, pak zásluhy a benefity těchto dvou vynálezů 

se budou rozdělovat mezi dva vynálezce170. Souhlasím s publikovaným názorem, že vědec, 

který porušoval práva k patentu, je posléze nucen získat licenci na technologii, kterou užil ve 

svých výzkumných metodách nebo pro hledání nových metod na řešení problémů171. Pak už se 

totiž neuplatí výjimka experimentálního užití, a tedy nedochází k omezení účinku patentu.  

4.2 Výjimka experimentálního užití v USA 
Autorce teze se velmi zamlouvá přirovnání patentového práva, které bylo vyřčeno americkými 

soudy: „Federální patentový systém ztělesňuje pečlivě prohnanou dohodou, dávající vzniknout 

a zveřejnit nové, užitečné a nezřejmé pokroky v technologii a designu a na oplátku získat 

výlučné právo k patentovanému vynálezu po dobu několika let.“172 Domnívám se, že tímto 

trefným srovnáním bylo řečeno mnohé. Požadavek novosti, resp. zákaz veřejného užití 

vynálezu před podáním patentové přihlášky se historicky objevoval napříč federálním 

patentovým systémem. Ustanovení tohoto významu bychom nalezli v nejstarším patentovém 

                                                            
168 DI CATALDO, viz výše poznámka 121, s. 96 
169 Tamtéž  
170 DI CATALDO, viz výše poznámka 121, s. 97 
171 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 944 
172 Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 150-51, (1989), cit. In KOSTOLANSKY Kris 
J., SALGADO Daniel, „Does the Experimental Use Exception in Patent Law Have a Future?“ Colorado Lawyer, 
January 2018, s. 39 
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zákonu z roku 1790, dále i v patentovém zákonu z roku 1793, patentovém zákonu z roku 1836 

nebo patentovém zákonu z roku 1839.173 Posledně zmíněný zákon zakotvil zákaz získání 

patentu na vynález, který byl veřejně užit více než dva roky před podáním přihlášky. Došlo tedy 

k mírnému snížení požadavků pro žadatele oproti nejstaršímu patentovému zákonu z roku 

1790174. 

V současné době se tento zákaz dostává do popředí v souvislosti s tzv. America Invents Act175, 

který je relevantní pro patentové přihlášky podané od 16. března 2013 včetně. V ustanovení § 

102 odst. 1 písm. a) AIA se stanoví, že je zakázáno udělit patent na vynález, který byl před 

datem podání přihlášky veřejně užit. Oproti předešlé úpravě tak nově mizí tzv. roční „grace 

period“ od prvého veřejného užití, do kdy je možné podat přihlášku na udělení patentu. Jednalo 

se o ustanovení § 102 odst. 1 písm. b) pre-AIA. Veřejným užitím se rozumí, byl-li vynález 

přístupný veřejnosti nebo byl-li komerčně využit176. Skutečnost, zda veřejné užití je užitím 

experimentálním zůstává otázkou právní, která bývá analyzována v souhrnu okolností.177 

Judikatura však nikdy nezahrnula jejich taxativní výčet, což se zdá žádoucí zejména kvůli 

nemožnosti je všechny pojmout. K těmto okolnostem se řadí například povaha vynálezu, 

nezbytnost testování nebo doba testování.178 Podle AIA Examination Guidelines, které vydal 

Americký patentový a známkový úřad179 by mělo být sousloví obsažené v zákonu AIA „nebo 

jinak přístupné veřejnosti“ 180 vykládáno úžeji.181 Nicméně nutno dodat, že tento pohled na věc 

působí spíše svou přesvědčivostí, tj. nikoliv svou závazností, stejně jako Metodické pokyny 

vydané českým Úřadem průmyslového vlastnictví. To nicméně neznamená, že není praktické 

tyto právní závěry znát. 

Tato výjimka se poprvé objevila v případu Whittemore v. Cutter182, jak již bylo pojednáno výše. 

Je proto nasnadě si uvědomit, že výjimka experimentálního užití je výsledkem soudy vytvořené 

                                                            
173 Dále jen „AIA“, srov. KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, „Does the Experimental Use Exception 
in Patent Law Have a Future?“ Colorado Lawyer, January 2018, s. 33 
174 Patent Act of 1790, doslova: „Any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement 
therein not before known or used“ 
175 Dále jen „AIA“ 
176 Invitrogen Corp. V Biocrest Mfg. L. P., 424 F.3d 1374 , 1380 (Fed. Cir. 2005), cited In Kris J. Kostolansky, 
Daniel Salgado, „Does the Experimental Use Exception in Patent Law Have a Future?“ Colorado Lawyer, January 
2018, s. 39 
177 KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, „Does the Experimental Use Exception in Patent Law Have a 
Future?“ Colorado Lawyer, January 2018, s. 34 
178 Tamtéž 
179 The U.S. Patent and Trademark Office, dále jen „UPSTO“ 
180 Ustanovení § 102 odst. 1 písm. a) AIA 
181 KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, viz výše poznámka 177, s. 34 
182 29 F. Cas. 1120, 1121 (C. C. D. Mass 1813) 
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doktríny na rozdíl od jiných zemí, kde je výjimka vytvořena zákonem183. Vůbec prvním 

případem, který byl řešen v souvislosti s výjimkou experimentálního užití v kontextu 

akademického bádání byl případ Ruth v. Stearns-Roger Manufacturing Co184. Žalovaná strana 

zcizila části patentovaného zařízení škole Colorado School of Mines. Ačkoliv soud shledal 

žalovanou stranu odpovědnou za porušení práv k patentu, Colorado School of Mines byla 

vyňata z porušení práv k patentu, s odůvodněním, že toto zařízení bylo užito v řízeném 

výzkumu.185 Na základě tohoto rozhodnutí podle publikovaného odborného článku186 

univerzity vyvozují širokou ochranu pro akademické výzkumné aktivity z porušení práv k 

patentu.  

Pro univerzity přinesl změnu i tzv. Bayh- Dole Act, který jim zaručil být vlastníkem patentů 

vzniklých na základě výzkumů z federálních fondů. Do roku 1980 totiž federální vláda vlastnila 

všechna práva k výzkumu řízeného univerzitami, byť sponzorované federálními fondy.187  

Univerzity se posléze staly hlavními hráči patentového systému způsobem, který by jen těžko 

mohl být představen před Bayh-Dole Act188. Odborníci velmi výstižně komentují postavení 

univerzit v USA189: „tato legislativa a rozšířené přesvědčení o široce pojímané ochraně na 

základě doktríny experimentálního užití dovolila univerzitám předpokládat, že mohou vymáhat 

patenty na své vlastní vynálezy, zatímco se vyhýbají odpovědnosti za užití patentovaných 

vynálezů ostatních“ Tím se univerzity logicky dostávají do téměř výsostného postavení oproti 

ostatním hráčům v oblasti patentového práva. Podle mnou dostupných zdrojů univerzity v USA 

svého postavení využívají a v duchu zásady právo patří bdělým nezapomínají vymáhat práva 

ke svým patentům. Nutno zdůraznit, že vysouzené částky nejsou zanedbatelné, některé se 

pohybují ve stovkách milionů dolarů. Odborná veřejnost poukazuje i na vzrůstající počet 

patentů ve vlastnictví univerzit, neboť zatímco v roce 1981 univerzity vlastnily 436 patentů, o 

dvacet let později tento počet dostává na více než sedminásobek190. Z toho lze dovodit, že nejen 

legislativa ale i ostatní podmínky jsou k univerzitnímu výzkumu v USA více než příznivé. 

Univerzity jsou nyní partneři při spolupráci s průmyslem a často se také soudí o svá práva. 

                                                            
183  VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE. Viz výše poznámka 125, s. 396 
184 Ruth v Stearns- Roger Mfg Co.13 F .Supp 697, 29 USPQ 400 (D. Colo. 1935) 
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187 ROWE. Viz výše poznámka 127, s. 934 
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Někteří akademici předestírají, že mnohými kritizované soudní rozhodnutí Madey v Duke bude 

mít v praxi jen malý dopad na výzkumnou činnost univerzit191.  

Ať už došlo ke zřetelnému zúžení výjimky experimentálního užití v případu Madey v. Duke, 

jak již bylo výše nastíněno, nesmíme zapomínat, že se naskytují další možnosti, mezi něž se dá 

zařadit Hatch-Waxman Act nebo Jedenáctý dodatek americké Ústavy192. V případu Madey v. 

Duke bylo mimo jiné soudem konstatováno, že i zlepšení prestiže univerzity sleduje legitimní 

obchodní cíl. Podle některých názorů193 zmíněné rozhodnutí nezničilo výjimku 

experimentálního užití úplně, nicméně oslabilo ji natolik, že je v podstatě neaplikovatelná na 

výzkum univerzit. Zaměřím se proto na další alternativy, které se naskytují. 

V této souvislosti se do popředí dostávají opět univerzity, neboť Nejvyšší soud USA dovodil, 

že Jedenáctý dodatek americké ústavy poskytuje univerzitám dostatečnou ochranu. Znění 

onoho dodatku totiž explicitně vylučuje soudní spory proti některému ze států a odborná 

veřejnost pak pod tuto ochranu zahrnuje i veřejné univerzity194. Odborníci podotýkají, že 

ochrana skrze státní imunitu jim zajišťuje mnohem větší ochranu, než by vůbec jakákoliv 

výjimka experimentálního užití mohla poskytnout195. Tím se podle názoru autorky dostávají 

univerzity do zcela výsostného postavení, a jak podotýkají mnozí komentáři, univerzity jsou 

hlavními hráči patentového systému196. Je dobré si připomenout, že jsou to právě univerzity, 

jež nejčastěji využívají výjimky experimentálního užití patentu, a tak pokud veřejná univerzita 

se dopustí výzkumu, jež má masivní komerční dopad, soudní spor s ní je vlivem Jedenáctého 

dodatku vyloučen. Nemohu si tedy nepoložit legitimní otázku a podobně jako autorku 

odborného článku197 mne zajímá, zda si univerzity (v USA) zaslouží speciální zacházení? Tato 

zvolená úprava je podle mého názoru skutečně velmi benevolentní, snad i nerovná vůči 

ostatním hráčům, pokud ostatní jsou nuceni dodržovat takto „nerovná“ pravidla. Tím mám na 

mysli například soukromé výzkumné instituce. Mohu si položit též otázku, zda tyto výhody 

plynoucí univerzitám sledují nějaký legitimní cíl, tj. zda tato úprava má napomoci například 

veřejnému blahu. Jediné rozumné vysvětlení, které se naskytuje, je skutečnost, že veřejné 

univerzity nestojí na komerčním základě jako jiné soukromé instituce, a proto je jim ponecháno 
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toto výsostné postavení. Odborníci však poukazují na skutečnost, že na podkladě sepětí 

univerzit s komerční sférou je nerozeznatelný business univerzit od businessu v komerčně 

výzkumné laboratoři, a pak se zdá spravedlivé, aby pro oba subjekty platila stejná pravidla198. 

Proto se klaním k posledně uvedenému názoru, neboť veřejné univerzity jsou skutečně 

hlavními hráči patentového systému, svá práva si střeží a není důvod jim poskytovat zvláštní 

ochranu navíc.  

V akademické obci se objevilo i tvrzení, že v důsledku rozhodnutí Madey bude znemožněn 

výzkum a inovace. Obavy se však dají zbýt liché, byť v roce 1992 byl schválen tzv. Patent 

Remedy Act199. Tento zákon vedl ke zcela zásadnímu obratu v postavení státních univerzit, 

neboť od té doby se mohly podle litery zákona se stát subjektem patentového sporu. Zatímco 

podle dřívější úpravy nemohly být státní univerzity shledány odpovědným za porušení práv 

k patentu, podle této právní úpravy tato možnost není vyloučena. Tento stav však netrval ani 

dekádu, když roku 1999 Nejvyšší soud USA shledal Patent Remedy Act za protiústavní. Tento 

právní závěr byl konstatován v případu Florida Prepaid Postsecondary Education Expense 

Board v. College Saving Bank200. Rozhodnutí soudu tedy zachovalo ochranu pro veřejné 

univerzity, když bylo řečeno, že zrušit svrchovanou imunitu pro veřejné univerzity je možné 

jen na základě Čtrnáctého dodatku americké ústavy, k čemuž v tomto případě nedošlo. Jak 

poznamenávají autoři z řad odborné veřejnosti, takto ponechaná imunita pro veřejné univerzity 

může být ponechána jako nástroj k podpoře vývoje a vynálezů, aby nebyly bez obrany silného 

experimentálního užití201. Podpora vědeckého bádání a pokroku má základ na ústavní úrovni, 

když v článku prvním, oddíl osmý, věta osmá je přímo zakotveno podporovat vědecký pokrok 

a užitečné znalosti a umění tím, že zajistí spisovatelům a vynálezcům na určitou dobu výhradní 

právo k jejich dílům a vynálezům. 

Druhou alternativu nabízí tzv. Hatch-Waxman Act, který byl přijat jako odpověď na soudní 

rozhodnutí Roche Products, Inc. v Bolar Pharmaceutical Co., Inc. 202 V tomto případu byla 

společnost Bolar Pharmaceutical Co., Inc. obviněna z porušení patentu. Žalovaná strana se 

hájila tím, že jeho užití patentovaných léčiv spadalo pod výjimku experimentálního užití. 

Jednalo se o testování z důvodu získání potřebného souhlasu od FDA, jež je nezbytný pro vstup 

generických léčiv na trh. Soud případ uzavřel tím, že vzhledem ke komerčnímu účelu testování 

                                                            
198 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 946 
199 Patent and Plant Variety Protection Remedy Clarification Act 
200 Florida Prepaid Postsekondary Educ. Expense Bd. V. Coll. Sav. Bank., 627, 640, (1999), In KOSTOLANSKY 
Kris J., SALGADO Daniel, viz výše poznámka 177, s. 37 
201 KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, viz výše poznámka 177, s. 38 
202 Roche Products, Inc. V. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984) 
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nespadají tyto zkoušky pod šíři tradiční výjimky experimentálního užití. Výrobci generických 

léčiv poté tlačili na Kongres, aby konal, neboť pro ně bylo nepředstavitelné čekat s testováním 

až na dobu, kdy patent zanikne203. Jejich cílem bylo získat možnost experimentálního testování 

s čímž se pojí i vstup generických léčiv, která nahrazují původní patentovaná léčiva na trh ihned 

po zániku patentu.204 Zákon má za cíl nastolit určitou rovnováhu mezi soupeřícími zájmy 

držitele patentu a výrobce léčiv na straně druhé205.  Klíčové ustanovení nalezneme v 35 USC § 

271 odst. 1 písm. e),206 které poskytuje ochranu před porušením práv k patentu nejen pro 

farmaceutika, medicínské přístroje, ale i pro přísady do potravin, aditiva, jež jsou testovány pro 

potřebný souhlas od FDA. Komentátoři na základě rozhodnutí Merck KGaA v. Integra 

Lifesciences I., Ltd. uzavírají, že nezáleží, zda výsledky experimentů skončí u podrobení se 

regulatornímu procesu u FDA207. 

Zmíněný zákon vyjímá určité experimentální aktivity z porušení práv k patentu, takže 

generická verze léčiv může teoreticky vstoupit na trh v den, kdy patent k originálnímu léčivu 

zanikne208. Dojde také k prodloužení doby platnosti patentu o dobu, po kterou trvalo výkon 

aktivit spojených se získáním regulatorního souhlasu209. 

Dalším problémem je, že hranice mezi před klinickými testy a základním výzkumem je 

neznámá, protože existuje mnoho scénářů, podle kterých mohou být léky užity v před 

klinických testech210. Aby byly před klinické testy chráněny touto výjimkou pak musí být 

pochopení toho, jak složka funguje, tj. biologický proces, dále musí být splněna podmínka 

biologického účinku, tj. účinek musí být znám a v neposlední řadě musí zde být záměr pro 

podrobení informace u FDA pro schvalovací souhlas211. 

Dá se shrnout, že tento zákon vyjímá určité aktivity, jež by jinak představovaly porušení práv 

k patentu. Neexistuje totiž žádné minimální porušení. Mezi akademiky je zmíněný zákon přímo 

nazván kodifikovanou verzí experimentální výjimky na poli farmaceutického průmyslu212. 

Ačkoliv mnozí tuto výjimku vítají, setkáme se i odbornými názory, podrobující zákon kritice. 

                                                            
203 KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, viz výše poznámka 177, s. 38 
204 Tamtéž 
205 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 932 
206 Doslova: „It shall not be an infringement to make, use, offer to sel lor sell within the United States or import 
into the United States a patented invention… solely for use reasonably related to the development and subsmission 
of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological 
products“ 
207 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 934 
208 RUSSO, Alicia A., JOHNSON Jason, viz výše poznámka 139, online 
209 Tamtéž 
210 Tamtéž 
211 RUSSO, Alicia A., JOHNSON Jason, viz výše poznámka 139, online 
212 ROWE, viz výše poznámka 127, str. 932 
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Soudy široká interpretace tohoto zákonného ustanovení totiž může mít negativní efekt na 

výzkum léčiv, když kdokoliv může porušovat práva vlastníků patentů bez následků. Nikdo by 

pak neinvestoval do získávání těchto patentů a stávající patenty by ztratily většinu, nebo vše ze 

své komerční hodnoty213. K tomuto nepříznivému následku podle názoru autorky nemůže dojít, 

jestliže bude zákonem stanovená doba před uplynutím platnosti patentu, během níž lze testovat 

pro regulatorní účel. Tímto by potencionálně mohly zůstat i patenty v oblasti farmaceutického 

průmyslu „přitažlivé“ pro potencionální žadatele. Domnívám se však, že i přes takto nastíněný 

negativní efekt, zůstane i nadále možnost získání patentu žádoucí. 

Shrnu tedy právní úpravu výjimky experimentálního užití v USA následovně. Ačkoliv soudním 

rozhodnutím Madey v. Duke University214 byla oslabena jedna z možností omezení účinku 

patentu, v praxi taktéž nejvíce využívaná cesta, jak se vyhnout porušení práv k patentu je tzv. 

Hatch-Waxman Act. I tato právní úprava proto snižuje potřebu existence výjimky 

experimentálního užití. Někteří akademici šíři této výjimky v USA hodnotí jako příliš úzkou, 

s tím že by mohla negativně ovlivnit i šíři výjimky v Evropě nebo Japonsku215. Tato výjimka 

podle těchto autorů by neměla být tak úzká, ale tím není vyloučeno omezení aplikace výjimky 

na specifické okolnosti216. Uzavřu pojednání o experimentální výjimce v USA slovy 

komentátorů217: „S těmito aktuálními změnami doktrína experimentálního užití kráčí směrem 

k zániku, ale ještě tam nedošla.“ 

 

4.3 Situace v Evropě 

Ač je výjimka experimentálního užití v Evropě stanovena legislativou, její hranice často 

zůstávají neostré a nejasné218. V odborných kruzích byly zmíněny návrhy nebo doporučení 

zejména kvůli nejasnostem se šíří této výjimky, avšak zatím nedošlo k vytvoření vodítka, resp. 

instrukcí219. 

Již bylo výše zmíněno, že ustanovení týkající se výjimky experimentálního užití vychází 

z článku 27 b Lucemburské úmluvy o patentu společenství z roku 1975. Ustanovení týkající se 

omezení účinku patentu pro experimentální účely má stejné kořeny, v zemích Evropské unie 

                                                            
213 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 934 
214 Maday v. Duke Univesity, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002) 
215 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 410  
216 Tamtéž 
217 KOSTOLANSKY Kris J., SALGADO Daniel, viz výše poznámka 177, s. 38 
218 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 381 
219 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 382 
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jsou docela podobné220. Podle publikovaného právního závěru lze konstatovat, že přesná šíře 

experimentální výjimky se liší stát od státu vzhledem k nepřesnému znění zákona, sotva 

zjevným rozdílům v liteře zákona a navazujícím soudním výkladem těchto ustanovení, jež se 

různí u národních soudů221. Praxe naráží i na další problém patentového práva v tomto ohledu. 

Při aplikaci výjimky experimentálního užití vynálezce často nemá ani šanci racionálně 

posoudit, zda užití vynálezu porušuje práva vlastníka patentu a zda je tedy nutné sjednat licenci. 

Důvodem je skutečnost, že v praxi bývá nemožné přesně definovat vynález slovy222.  

 

Spojené království   

Ve Spojeném království se lze setkat jak s tradiční výjimkou experimentálního užití, tak s 

„novou“ výjimkou experimentálního užití a pochopitelně i s tzv. Bolar výjimkou. 

Původní výjimka experimentálního užití je stále v platnosti a vztahuje se na patentovaný 

vynález, včetně léčiv, medicínských přístrojů a agrochemikálií223. Právní základ nalezneme 

v ustanovení § 60 odst. 5 písm. b) Patentového zákona z roku 1977. Od 1. října 2014 tvoří 

součást britského patentového práva i „nová“ výjimka experimentálního užití, která se vztahuje 

pouze na medicínské výrobky podle směrnice EP a Rady 2001/83. Odborná veřejnost udává 

jako důvod vzniku „nové“ výjimky experimentálního užití patrné omezení rozsahu tzv. Bolar 

výjimky a originální experimentální výjimky, které vedly k potřebě uzákonit výjimku novou224. 

Dovolím si vyzdvihnout, že nevyvěrá z práva Evropské unie jako je tomu u tzv. Bolar výjimky. 

Odborná veřejnost přitom poukazuje na skutečnost, že tzv. Bolar výjimka ve Spojeném 

Království se nezměnila vlivem této „nové“ výjimky experimentálního užití, která má zákonný 

základ v ustanovení § 60 odst 6D a 6C Patentového zákona z roku 1977. O tzv. Bolar výjimce 

již bylo zmíněno, že má zákonný základ v právu Evropské unie a vztahuje se pouze na 

medicínské výrobky, jak je stanoveno ve směrnici EP a Rady 2001/83/ES.  „Bolar“ výjimka je 

taktéž zakotvena na úrovni zákona, a to v ustanovení § 60 odst. 5 písm. i) britského patentového 

zákona z roku 1977 a i tato výjimka zůstává nadále v platnosti225.  

                                                            
220 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 404 
221 Tamtéž 
222 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 389 
223 ENGLAND, Paul. „Bolar and the experimental use exemptions in the United Kingdom“, pub. 25 June 2018, 
online, dostupné na WWW: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee3cac2f-2f4e-414d-87be-
e8d9c47d2bb9,  cit. 30. 7. 2018  
224 ENGLAND, Paul. viz výše poznámka 223 
225 ENGLAND, Paul. Viz výše poznámka 223  

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee3cac2f-2f4e-414d-87be-e8d9c47d2bb9
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee3cac2f-2f4e-414d-87be-e8d9c47d2bb9
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Limitace původní výjimky experimentálního užití byla stanovena judikatorně, přičemž tři 

hlavní případy se týkaly agrochemikálií a medicínských přístrojů226. Soudy interpretovaly tuto 

výjimku velkoryse, tedy způsobem, který neomezuje jen na čistě nekomerční nebo akademické 

účely227. Stěžejním případem byl případ Monsanto v. Stauffer228. Objasním-li skutkové 

okolnosti případu, pak žalobci byly vlastníky patentu vztahující se na herbicidy pro zemědělské 

užití a na trh vstoupil jejich herbicid pod ochrannou známkou „Roundup“. Žalovaní vynalezli 

svůj vlastní herbicid, který vykonával stejnou funkci jako žalobcův a byl nabízen pod 

ochrannou známkou „Touchdown“. Žalobci shledávali porušení k jejich patentovanému 

herbicidu a soud jim vyhověl v podobě zdržujícího rozsudku, který ukládal žalovaným zdržet 

se dalšího užití herbicidu a prodeje údajně právo porušujícího produktu.  Druhá strana sporu 

nicméně zažádala o pozměnění zákazu tak, aby jim bylo umožněno podstoupit určité 

experimentální užití229. Soudce Dillon LJ argumentoval v tomto případě: „Pan Gratwick dále 

předpokládá, že slova „experimentální účely“ jsou limitovány v soukromé laboratoři nebo ve 

sklenících. Já ovšem nemohu shledat, proč by to tak mělo být.“  Žalovaní chtěli po dohodě 

s farmáři použít přípravek „Touchdown“ v jiných částech země, na různé plodiny, v odlišných 

částech roku v rozdílných koncentracích a zaznamenat výsledky. Před soudem se hájili tím, že 

je nutné ověřit, zda je-li herbicid úspěšný v laboratoři nebo skleníku, bude úspěšný i venku, a 

tudíž aby experimenty byly prováděny při rozdílných půdních a klimatických podmínkách230. 

Soudce Dillon LJ podotkl, že skutečným problémem ve světlo všeho, co již kulminovalo 

komerčním uvedením „Toudown“ na trh v srpnu 1983, je otázka, co chtějí žalovaní udělat nyní 

s těmito terénními zkouškami, zda mohou být bez obav klasifikovány jako experimentální nebo 

je pravda pouze záležitostí shromážděné statistiky ke vzdálenějšímu komerčnímu využití po 22. 

říjnu 1987 u produktu, jehož kvality již dnes znají. Stěžejní otázku hlavní soudce Dillon LJ 

shrnul takto: „zda zkoušky byly provedeny, aby se objevilo něco neznámého nebo k ověření 

hypotézy nebo dokonce aby se zjistilo, zda něco, co je již známé, bude fungovat za specifických 

podmínek, může být podle mého názoru považovaného za experimenty. Nicméně zkoušky 

provedené za účelem demonstrovat třetí osobě, že produkt funguje, nebo za účelem získání 

                                                            
226 ENGLAND, Paul. Viz výše poznámka 223, případy Monsanto Co v Staffer Chemicals Co (1985) RPC 515, 
CoreValve v Edwards Lifesciences [2009] FSR 8, Auchincloss and Another v Agricultural & Veterinary Supplies 
and Others Ltd. [1999] RPC 397 
227 APLIN Tanya, DAVIS Jennifer „Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials,“ Third edition, Oxford 
University Press, 2017, s. 833 
228 Monsanto Co v Staffer Chemicals Co (1985) RPC 515 
229 APLIN Tanya, DAVIS Jennifer. Viz výše poznámka 227, s. 833 
230 APLIN Tanya, DAVIS Jennifer. Viz výše poznámka 227, s. 834 
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informací k uspokojení třetí strany, ať už zákazníkovi nebo pro regulatorní orgán, není 

považováno za jednání pro experimentální účely“. Soud na závěr konstatoval, že není zřejmé, 

zda se žalovaná strana stále snaží zjistit něco nového o přípravku „Touchdown“. Soud také 

připomněl, že je skutečně velmi obtížné rozeznat, za jakým účelem testování nebo zkoušky v 

terénu probíhají, neboť jejich účel může být i smíšený231.  

V případu CoreValve v Edwards Lifesciences232 podporuje pohled, že v principu výjimka 

experimentálního užití umožnuje zkoušky provedené na patentovaném léčivu ke zjištění jeho 

efektů na nepatentované medicínské diagnózy. Tento případ se týkal medicínských přístrojů a 

sporná aktivita se týkala dodání ventilu k zařízení pro vybrané nemocnice jako součást 

klinického programu na školení kardiologů v užití tohoto zařízení, na což CoreValve vydalo 

fakturu s nemalou částkou. Soudce mínil, že toto ilustruje hraniční pásmo principu, že komerční 

motivace je přípustná po celou dobu, kdy převažuje účel práce zjistit něco nového. Zjištění 

novot zde nebyl převažující účel a bylo konstatováno, že zkoušky v předmětné záležitosti 

neměly prospěch z výjimky233. Mezi odbornou veřejností panuje shoda v názoru, že zkoušky a 

testy na látky nezbytné k získání regulatorního souhlasu neobjevují nic nového, a proto se 

výjimka experimentálního užití neuplatní. 

„Nová“ výjimka experimentálního užití byla do britského patentového práva zavedena kvůli 

mizejícím příležitostem vykonávat práce ve sféře podpory získání autorizace nutné k vstupu na 

trh, jako jsou zkoušky z důvodu omezené uzákoněné „Bolar“ výjimky. Jedná se o přírůstek 

k původní výjimce experimentálního užití, která zůstává nedotčena. Podle publikovaného 

odborného názoru „Bolar“ výjimka v důsledku nové úpravy experimentálního užití může být 

skutečně nadbytečná, což lze podložit šíří nové experimentálního výjimky234. Lékařské 

posuzování přípravku je definováno jako "jakékoliv testy, průběh testování nebo jiné činnosti 

prováděné za účelem poskytnutí údajů pro účely, které zahrnují následující: získání nebo změnu 

povolení k prodeji nebo dodávce nebo nabízení k prodeji nebo dodávce léčivého přípravku (ať 

už ve Spojeném království nebo jinde); zajištění dodržování právních norem ve Spojeném 

království nebo jinde v souvislosti s touto licencí; oprávnění (zmocnění) státního nebo 

veřejného orgánu (ať už ve Spojeném království nebo jinde) nebo osoby (ať už ve Spojeném 

království nebo jinde) v souvislosti s funkcí poskytování veřejné státní zdravotní péče. 

                                                            
231 APLIN Tanya, DAVIS Jennifer. Viz výše poznámka 227, s. 834 
232 CoreValve v Edwards Lifesciences [2009] FSR 8 
233 ENGLAND, Paul. Viz výše poznámka 223 
234 Tamtéž 
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Jak bylo poznamenáno mezi odbornou veřejností, příprava a klinické testy inovativních léčiv 

jsou taktéž vyňaty235. Je důležité si uvědomit, že oproti tzv. Bolar výjimce je pokryto i testování 

proběhnuté ve Spojeném království k získání regulatorního souhlasu v zemích mimo EU. 

Komentátoři taktéž vysvětlují dopad nové experimentální výjimky na předchozí judikaturu 

v popsanou v případu Monsanto v Stauffer, když ve světle této výjimky odpadá nezbytnost 

testování za účelem zjišťování nových vlastností než ověřování známých vlastností k získání 

souhlasu regulátora 236. Nová výjimka je totiž konstruována „jako lékařské posuzování 

přípravku“237. Nicméně uvidíme, jak se k šíři této výjimky postaví soudy, neboť podle mnou 

dostupných zdrojů k žádnému soudnímu rozhodnutí v tomto ohledu zatím nedošlo.  

Bolar výjimka je ve Spojeném království pojímána úzce. Z porušení práv k patentu jsou 

vyjmuty aktivity prováděné za účelem získání regulatorního souhlasu pro vstup na trh pouze 

pro generika a povolení pokrývá pouze trh Evropské unie238. 

Německo 

Ustanovení týkající se tzv. Bolar výjimky nalezneme v ustanovení § 11 odst. 2b Německého 

patentového zákona a je považována za zlatý standart v Evropě239. Účinky patentu se 

nevztahují na studie, experimenty a náležitosti, které jsou vyžadovány k získání autorizace 

pro umístění farmaceutického přípravku na trh Evropské unie nebo které jsou nezbytné pro 

získání autorizace k umístění lékařského přípravku na trh členských států Evropské unie nebo 

třetích zemí. 

Tzv. Bolar výjimka je širší než tzv. obecná experimentální výjimka v ustanovení § 11odst. 2. 

V porovnání s právní úpravou ve Spojeném království je tato právní úprava více obecná, když 

není limitována pouze na výzkum na patentovaný vynález nebo postup, ale taktéž umožňuje 

výzkum s patentovatelným vynálezem nebo postupem240. Pouhé před klinické studie s cílem 

vyvinout nová farmaceutika nejsou kryta touto výjimkou. Na druhou stranu odborníci zastávají 

stanovisko, že vynětí před klinických výzkumů s cílem určit vhodnost látek pro vývoj nových 

                                                            
235 ENGLAND Paul, viz výše poznámka 223 
236 Tamtéž 
237 Metodika  Intellectual Property Office (UK) ohledně nové experimentální výjimky doslova: „research tools 
may be an integral part of a drug therapy and when they are used in, or for, the purposes of a medicinal product 
assesment, they are within the scope of the amendment.“ 
238 ENGLAND Paul, viz výše poznámka 223  
239 DE COSTER Christoph, BÖDEKER Julia, England Paul. Not all Bolar exemptions are the same- an update. 
Online Pub. September 2014, dostupné na WWW: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=49d0052f-
15aa-4ffa-92b7-a8b019f9202c, cit. 11. 7. 2018 
240 JAENICHEN, Hans-Rainer. PITZ Johann, Research Exemption/Experimental Use in the European Union: 
Patents Do Not Block the Progress of Science, Cold Spring Harb Perspect Med., February 2015, online, dostupné 
na WWW: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315916/ 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=49d0052f-15aa-4ffa-92b7-a8b019f9202c
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=49d0052f-15aa-4ffa-92b7-a8b019f9202c
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farmaceutik je chráněno obecnou výjimkou experimentálního užití241. V publikovaném 

odborném článku autoři uvádí, že podle převažující názoru akademiků je užití patentovaného 

nástroje chráněno tzv. Bolar výjimkou za předpokladu, že je to nutné k získání dat 

k regulatornímu souhlasu nebo pokud je to výslovně požadováno touto autoritou242. Při 

provádění experimentů není rozhodující stát, kde bude získán regulatorní souhlas, resp. pro 

který konečný trh jsou prováděny zkoušky v Německu. Výjimka se proto uplatní i pro získání 

autorizace mimo států EU.  

Není překvapením, že s experimentální výjimkou se lze v Německu setkat. Nalezneme ji 

v ustanovení § 11 odst. 2 německého patentového zákona. Z hlediska její šíře se lze v odborné 

literatuře dočíst, že výjimka se nevztahuje na výzkum s patentovaným výrobkem nebo 

postupem k získání informací o jiných výrobcích nebo postupech. Výjimka se neuplatní, užije-

li se patentovaného vynálezu jako nástroje k provádění výzkumu na jiné výrobky nebo 

postupy243. Akademici zabývající se touto sférou bádání spatřují základní hledisko při aplikaci 

experimentální výjimky otázku, zda výzkum je proveden k patentovanému vynálezu jako 

takovému. Experimenty pro zjišťování složení, produktivity, účinků, technického využití jsou 

kryty šíří tohoto způsobu omezení účinku patentu244. Experimentální výjimka se vztahuje i na 

před klinické nebo klinické testy prováděné na nové chemické látky, které nemají medicínskou 

využitelnost ke zjištění, zda medicínsky využitelné jsou. Na druhou stranu výjimka nebude 

aplikovatelná v případě, kde aktivity jako jsou činnosti sloužící k podpoření tržeb nebo pro 

ověření dalších komerčních faktorů jako například cenová přijatelnost nebo tržní možnosti245.  

Patentovaný výrobek smí být vyroben a užit v míře nezbytné k dosažení účelu výzkumu. Není 

povoleno zásobování patentovaným výrobkem pro účely budoucího odbytu po zániku 

patentové ochrany.  

Mezi odborníky na tuto oblast sílí přesvědčení, že rozhodná judikatura není nijak četná. Na 

prvním místě stojí za zmínku soudní rozhodnutí Klinische Versuche I a II246. Podle rozhodnutí 

Klinische Versuche I tato výjimka zahrnuje užití patentovaného přípravku pro hledání nových, 

dříve neznámých aplikací nebo indikací. V rozhodnutí Klinische Versuche II soud konstatoval, 

že dovoleny jsou experimenty k získání informací o vlastnostech a účincích patentované látky 

v rámci známých farmaceutických indikací. Z těchto rozhodnutí vyplývá, že pod výjimku 

                                                            
241 Tamtéž 
242 Tamtéž 
243 DE COSTER Christoph, BÖDEKER Julia, ENGLAND Paul. Viz výše poznámka 239 
244 JAENICHEN, Hans-Rainer. PITZ Johann. Viz výše poznámka 240 
245 JAENICHEN, Hans-Rainer. PITZ Johann. Viz výše poznámka 240 
246 Klinische Versuche (Clinical Trials) I [1997] RPC 623, Klinische Versuche II [1998] RPC 423 
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nespadají výzkumy směřující čistě ke komerčnímu využití, avšak experimenty za účelem 

zjištění nových účinků a vlastností výrobku touto výjimkou kryty jsou247. 

V okresní soud v Düsseldorfu248 ve svém rozsudku z července 2012 shledal nemožnost aplikace 

výjimky pro dodavatele testované látky249. Ve svém rozsudku sdělil, že pod experimentální 

výjimku mohou spadat pouze takové aktivity třetích stran, pokud dodavatel může být 

považován za spoluúčastníka výzkumu s vlastním individuálním zájmem v získání dalších 

znalostí týkajících se patentem chráněné látky. Mezi odborníky nicméně panuje nejistota, neboť 

není zřejmé, zda toto soudní rozhodnutí bude dalšími soudy následováno.  

Odborná veřejnost se pak shoduje v tom, že není dovoleno inzerovat a nabízet patentově 

chráněný testovaný lék nekonečnému počtu zákazníků pouhým konstatováním „pro 

experimentální účely“250. V tomto ohledu je nutno podotknout, že nabízení patentované 

substance není v souladu s experimentální výjimkou podobně, jak bylo judikováno americkými 

soudy. Pouze komerční cíl není akceptovatelný při aplikaci experimentální výjimky. Nicméně 

v komentáři k rozhodným případům, jež utvářejí německé patentové právo se uvádí: „nelze 

považovat za porušení patentu, pokud výsledky výzkumu nebudou sloužit pouze k výzkumným 

cílům, nýbrž budou sloužit i účelům komerčním“ 251. Autoři komentáře mají správně za to, že 

vzhledem k chybějící limitaci rozsahu experimentálních činností nemůže mít stěžejní význam, 

zda jsou experimenty činěny i z nějakých širších úmyslů, tj. zřejmě komerčních. Z výše 

uvedeného lze dovozovat, že pod výjimku experimentálního užití nespadají čistě komerční 

účely, nicméně německá judikatura připouští přinejmenším i takto smíšený účel, tj. výzkumný 

účel včetně účelu komerčního. Nejvyšší soudní dvůr Německa ve svém rozhodnutí 

argumentoval i tím, že restriktivní pojetí by odporovalo samotnému účelu patentového práva, 

neboť důvodem pro udílení patentů je veřejný zájem na vědeckém a technologickém 

pokroku252.  

O tom, že je pro soudy velmi obtížné rozlišit účel zkoušek, je pojednáno i v judikatuře 

Spojeného království, resp. tuto problematiku zmiňuje soudce Dillon LJ ve svém rozhodnutí 

Monsanto v Stauffer.  

 

                                                            
247 CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2017, s. 157 
248 BeckRS 2013, 01711 cit. podle JAENICHEN, Hans-Rainer. PITZ Johann. Online, viz výše poznámka 
249 JAENICHEN, Hans-Rainer. PITZ Johann. Online, viz výše poznámka 240 
250 Tamtéž 
251 CHLOUPEK., V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 247, s. 157 
252 Klinische Versuche II [1998] RPC 423 
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Česká republika 

Podle ustanovení § 18 písm. d) patentového zákona účinky patentu jsou omezeny vůči 

činnostem prováděným s předmětem vynálezu pro experimentální účely včetně experimentů a 

testů nezbytných podle zvláštního právního předpisu253 před uvedením léčiva na trh. Relevantní 

právní úprava tak zahrnuje jak obecnou experimentální výjimku, tak tzv. Bolar výjimku.  

Autoři komentáře poznamenávají, že zpravidla se za experimenty považují výzkumy a 

experimenty prováděné pouze za účelem vědeckého zkoumání, nikoli však spojené s jakoukoli 

podnikatelskou aktivitou254. V tomto ohledu je dobré porovnat dosavadní stav judikatury 

v ostatních státech, jež se vesměs shodují alespoň v tom, že pod výjimku nespadají pouze čistě 

komerční výzkumy. Dá se tedy předpokládat, že v České republice tomu nebude jinak. Hranice, 

která určuje, kde končí čistě komerční výzkum a začíná výzkum s nějakým komerčním zájmem 

není snadno definovatelná. Bohužel se alespoň podle autorů komentářové literatury české 

soudy touto otázkou zatím nezabývaly255, a tak se v této věci nelze opřít o relevantní rozhodnutí.  

Proto spíše zůstává hádankou, zda šíře experimentální výjimky bude pojatá velmi úzce jako 

v případě přelomového případu Maday v. Duke University256, nebo zda bude výjimka pokrývat 

i „smíšené“ účely, které zahrnují kromě experimentálních aktivit i komerční zájmy. Spíše se 

přikláním pro druhý závěr a domnívám se, že by české soudy postupovaly v souladu 

s německou doktrínou, tj. experimenty, které mají tento smíšený přesah budou vyňaty 

z porušení práv k patentu. Čada uvádí, že experimentování na objednávku nespadá do šíře 

experimentální výjimky257. 

Jak bylo patrné z předchozího textu, největší dopad má výjimka ve farmaceutické oblasti. Bolar 

výjimka se do českého práva implementovala na základě mezinárodní harmonizace k ochraně 

léčiv258. Relevantní ustanovení podle evropského práva se nachází v článku 14 odst. 11 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 

Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a 

kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky259. Vzhledem k přímému účinku 

nařízení není již zapotřebí vnitrostátní implementace. Podle čl. 14 odst. 11 tohoto 

                                                            
253 Zákon č. 378/2007., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, dále jen zákon o léčivech 
254 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Viz výše poznámka 247, s. 156 
255 Tamtéž 
256 Maday v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002) 
257 HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2017, s. 122 
258 Tamtéž 
259 Dostupné online na WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1535349820693&uri=CELEX:32004R0726,cit. 15. 7. 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1535349820693&uri=CELEX:32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1535349820693&uri=CELEX:32004R0726
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nařízení:„Aniž je dotčeno právo týkající se ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví, 

vztahuje se na humánní léčivé přípravky zaregistrované v souladu s tímto nařízením osmiletá 

doba ochrany údajů a desetiletá doba ochrany uvádění na trh, přičemž doba ochrany uvádění 

na trh může být prodloužena nejvýše na jedenáct let, pokud během prvních osmi let z těchto 

deseti let držitel rozhodnutí o registraci získá registraci pro další jednu nebo více nových 

léčebných indikací, u nichž je při vědeckém hodnocení před registrací zjištěno, že přinášejí 

významný klinický prospěch ve srovnání se stávajícími terapiemi“. Z ustanovení vyplývá, že je 

poskytována osmiletá doba ochrany údajů, to znamená, že generické léčivo může být schváleno 

až poté, co uplynula doba osmi let ochrany údajů vztahující se k podání originárního léčivého 

přípravku260.  Pro tuto dobu ochrany se v odborných kruzích užívá výstižné sousloví „data 

exclusivity“. Nařízení stanovuje ještě další ochrannou dobu, když generický výrobek může být 

uveden na trh nejdříve po deseti letech od doby udělení autorizace pro originární produkt, což 

je všeobecně známé jako tzv. „market exclusivity“261. Prodloužení doby ochrany o další jeden 

rok i jeho podmínky je dobře srozumitelné již z jazykového znění nařízení, a proto jej nebudu 

hlouběji rozebírat.  

Rozdílnost těchto výlučných práv od výlučných práv vlastníka patentu spočívá v tom, že oproti 

patentům jsou udělovány regulační autoritou pro oblast léčivých přípravků a tuto pravomoc má 

Evropská komise. Část odborné veřejnosti poukazuje na to, že v evropském právu není 

povolena možnost výjimky z těchto dob ochrany, a to v i případech naléhavých, tj. ve stavu 

nouze nebo jiných případech krajní urgence262. Proto negativní dopad těchto výjimek lze pocítit 

v případech udělování nucených licencí.  

Zákon o léčivech v ustanovení § 5 odst. 2 stanoví, že pro potřeby tohoto zákona se výzkumem 

léčiv rozumí neklinické hodnocení bezpečnosti léčiv a klinické hodnocení léčivých přípravků s 

cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost nebo jakost. Co se rozumí klinickým hodnocením 

léčivých přípravků pro účely klinického hodnocení humánních léčivých přípravků je dále 

upraveno v ustanovení § 51 odst. 2 patentového zákona. Jedná se o systematické testování 

jednoho nebo několika hodnocených léčivých přípravků s cílem ověřit bezpečnost nebo 

účinnost léčivého přípravku, včetně klinických hodnocení v jednom nebo několika místech v 

České republice, popřípadě dalších členských státech prováděné na subjektech hodnocení za 

                                                            
260 Srovnej ustanovení § 27 odst. 1 zákona o léčivech, z. č. 378/2007 Sb. 
261 To samé v podstatě upřesňuje ustanovení § 27 odst. 1 zákona o léčivech, z. č. 378/2007 Sb. 
262 ´t HOEN et all.  Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to promote generic medicines in the 
European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation. Journal of 
Pharmaceutical Policy and Practise, 2017, online 
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účelem zjistit nebo ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky, 

stanovit nežádoucí účinky nebo studovat absorpci, distribuci, metabolismus nebo vylučování. 

Zákonné ustanovení postavilo na jisto, že lze systematicky testovat několik hodnocených 

léčivých přípravků. V USA byla podobná otázka řešena judikaturou v případu Merck KGaA v. 

Integra Lifesciences I., Ltd263. Žalobce argumentoval264, že pokud je testována více než jedna 

složka a zkoušky mají vést ke zvolení nejlepšího kandidáta, pak ono testování není zahrnuto do 

před klinických zkoušek, nýbrž se bude jednat o čistý experimentální výzkum. Nejvyšší soud 

USA však rozhodl tak, že před klinické zkoušky nejsou vyňaty z této výjimky, i přesto, že byla 

testována více než jedna látka. 

4.4 Dílčí závěr  

Domnívám se, že experimentální výjimka by měla zůstat úzká, avšak nikoliv příliš, jako je tomu 

u zákonné experimentální výjimky v USA. V tomto ohledu souhlasím s již publikovaným 

odborným názorem, že opačná úprava265 by vedla k bodu, kdy by pohltila pravidlo zakazující 

porušení práv k patentu. Argumenty proti široké výjimce jsou následující. Takto pojatá výjimka 

by odradila investory od vložení kapitálu do výzkumných projektů, které mohly těžit 

z budoucích výnosů z patentu266.  Pod vlivem široké experimentální výjimky by se také 

pravděpodobně snížil zájem o patentovou ochranu, a tím i k zpomalení výzkumu a vývoje. 

Patentová ochrana totiž vede k větší efektivitě při podpoře nových vynálezů a inovativních 

výrobků267. Úzce pojímaná experimentální výjimka podněcuje vynálezy tím, že ponechává 

výlučné právo vlastníka patentu na vyloučení ostatních při užití vynálezu a poskytuje mu 

možnost z toho profitovat268. To znamená, že třetí strana si pro případ využívání vynálezu 

sjedná licenční smlouvu a z toho plynoucí licenční poplatky jsou teoreticky sto pokrýt většinu 

vložených nákladů na výzkum a vývoj. Vrácené investice může vlastník patentu posléze 

investovat do dalšího vývoje, což zpravidla vede k dalším vynálezům. Pokračování ve vývoji 

je vysoce pravděpodobné i s ohledem na vysoké prvotní náklady výzkumných projektů. Nabyté 

zkušenosti během výzkumu a vývoje a erudovaní zaměstnanci svědčí pro stejný závěr. Část 

odborné veřejnosti přichází s názorem, že optimálním řešením v problematice experimentální 

                                                            
263 545 U. S. 193 2005 
264 Integra Lifesciences I. Ltd. 
265 Tj. široce pojatá experimentální výjimka 
266 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 946 
267 BOWMAN, Ward S. Jr., Patent And Antitrust Law 2-3 (1973), cit. podle ROWE, viz výše poznámka 127, s. 
946 
268 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 946 



48 

 

výjimky by bylo přijetí jasných a dobře vyvážených pravidel zákonné experimentální výjimky 

na mezinárodní úrovni269, byť autoři pochybují, zda se takové řešení v blízké budoucnosti 

uskuteční270.  

V neposlední řadě by měla být experimentální výjimka pojímána spíše úzce než naopak z toho 

důvodu, že zápovědní právo vlastníka patentu musí být smysluplné, to znamená, že „nemůže 

být plné děr a výjimek, takže přínos pro vlastníka patentu je převážen přínosem pro 

veřejnost“271. 

                                                            
269 Nabízí se spolupráce mezi americkým patentovým a známkovým úřadem, japonským patentovým úřadem a 
evropským patentovým úřadem 
270 CORNISH, William. Intellectual Property, Omnipresent, Distracting, Irrelevant? Oxford University Press, 
2004, s. 30, dále také VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 125, s. 415 
271 ROWE, viz výše poznámka 127, s. 948 
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5.  Nekomerční účely 

Další možností omezení účinku patentu, která v některých zemích úzce souvisí s tzv. 

experimentální výjimku, je užití vynálezu pro neobchodní účely zakotvené v českém právním 

řádu v stanovení § 18 písm. d) patentového zákona.  Zákon blíže nerozvádí žádné podmínky, 

nicméně je nutné vykládat toto ustanovení v souvislosti § 13 a 13a patentového zákona. Jak 

podotýká Pítra, užití předmětu patentu pro vlastní osobní potřebu fyzické osoby nelze 

považovat za zásah do práv vlastníka patentu ani činnost jež není povahy komerční272.Tato 

výjimka je do ustanovení zákona zakotvena mimo jiné proto, že zákon stanovuje širokou 

definici šíře patentových práv, které zahrnují mnoho nejrůznějších aktivit, a proto je výslovně 

vyhrazeno, že soukromé užití pro nekomerční užití nebo soukromé a nekomerční užití je 

omezení výlučných patentových práv273. V jiných státech, například v Mexiku tamní právní 

úprava pokrývá i čistě experimentální činnosti, vědecký a technologický výzkum, testování 

nebo pedagogické účely, zahrnující výrobu nebo užití produktu nebo patentovaného procesu 

v soukromé nebo akademické sféře a pro nekomerční účely; aktivity, které zvyšují a podporují 

vývoj orientovaný na průmysl, technické zlepšení a šíření technického povědomí v 

produktivních a akademických sektorech274. Výjimka je také českou odbornou veřejností 

vykládána tak, z porušení práv k patentu jsou vyňaty činnosti, které nejsou prováděny za 

účelem dosažení zisku, například vzdělávací účely275. Do naší právní úpravy byla zavedena až 

novelizací patentového zákona v roce 2000276. Autoři komentáře k těmto činnostem zařazují 

čistě soukromé, čistě nekomerční, vzdělávací nebo charitativní účely277.  

Ve Spojeném království je báze výjimky vysvětlována tak, že individuální uživatelé mohou 

zvýšit vědecké povědomí a z toho důvodu je výjimka společensky prospěšná a vysoké licenční 

poplatky mohou znamenat, že je pravděpodobné, že by na nákladné poplatky plynoucí z 

licenční smlouvy nepřistoupili278. V tamním právu je zakotveno ustanovení § 60 odst. 5 písm. 

                                                            
272 PÍTRA, Vladimír. Ochrana technické tvůrčí práce. 1. vyd. Praha: ABF nadace pro rozvoj architektury, 
stavitelství, nakladatelství a vydavatelství ARCH, 1992, s. 13 
273 Srovnej § 13 a 13a českého patentového zákona, dále toto pojetí také v jurisdikcích Francie, Německa, 
Spojeného Království, Itálie, Chorvatka, cit. podle STANDING COMITTEE ON THE LAW OF PATENTS. 
Exceptions and limitations to patent rights: Private and/or non-commercial use, WIPO, doc. SCP/20/3, s. 5 
274 STANDING COMITTEE ON THE LAW OF PATENTS. Exceptions and limitations to patent rights: Private 
and/or non-commercial use, WIPO, doc. SCP/20/3, s. 3 
275 HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2017, s. 122 
276 CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, s. 155 
277  Tamtéž 
278 BENTLY, Lionel; SHERMAN Brad. Intellectual property law. Fourth edition. Oxford: Oxford University 
Press, 2014, s. 635 
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a) Patentového zákona z roku 1977, kde je stanoveno, že užití pro soukromé nebo pro 

nekomerční účely nezasahují do práv vlastníka patentu. Odborníci také usuzují, že užití 

vynálezu nemusí být tajné, nicméně se musí jednat o užití pro osobní potřebu a pokud tedy má 

aktivita i komerční přínos, pak je nutné se zabývat subjektivní pohnutkou uživatele279. Pokud 

tyto záměry byly nekomerční, pak se výjimka uplatní, i přestože povede k získání informace, 

která má komerční přínos280. Na výjimku je pohlíženo tak, že nepředstavuje hrozbu 

k patentovém monopolu vlastníka patentu281. V případu Smith, Kline & French Laboratories 

Ltd v Evans Medical Ltd282 soud konstatoval, že slovo „privately“ užité v tamní právní úpravě 

v ustanovení § 60 odst. 5 písm. a) není synonymem pro tajné nebo důvěrné užití; toto slovo také 

značí, že toto jednání má být pro osobní potřebu, tj. nikoliv veřejně. Právní experti proto 

dodávají, že podle tamní právní úpravy aktivity vzdělávací, vládní a charitativní nemusí být 

komerční, ale také pravděpodobně nebudou soukromé283. Má-li užití patentovaného vynálezu 

duální, tj. též komerční účel, pak se výjimka neuplatní. V odpovědi na dotazník WIPO ohledně 

tohoto omezení účinku patentu Spojené království podotklo, že je velmi obtížné odlišit 

soukromé užití od komerčního v případech, kdy aktivity mají duální účel, což ukazuje i tamní 

judikatura284. Experimenty pro soudní řízení nejsou považovány za komerční, musí totiž být 

povoleno přezkoušení testovat přesné vymezení kvůli přiměřenost jeho instrukcí285. 

Německá doktrína v tomto směru podotýká, že užití patentovaného vynálezu nesmí být 

vykonáváno za podnikatelskými účely, při výkonu zaměstnání nebo při prvovýrobě nebo při 

odborné činnosti286.V italském právu se na výjimku pohlíží tak, že patent by neměl zasahovat 

do soukromé sféry287. 

                                                            
279 BENTLY, Lionel; SHERMAN Brad. Viz výše poznámka 278, s. 635 
280 Tamtéž 
281 Tamtéž 
282 Smith, Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd [1989] FSR 513 
283 Srovnej požadavek zákonného ustavení „an act… done privately and for the purpose that were not 
commercial“, CORNISH, W. R; LLEWELYN David; APLIN Tanya Frances. Intellectual property: patents, 
copyright, trademarks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, s. 270 
284 Smith, Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd [1989] FSR 513, srovnej odpověď Spojeného 
království na dotazník pro WIPO ohledně výjimek a omezení patentových práv, online dostupná na WWW: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/exceptions/submissions/uk_3.pdf,  
285 CORNISH, W. R; LLEWELYN David; APLIN Tanya Frances. Intellectual property: patents, copyright, 
trademarks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, s. 270 
 286 BENKARD, G. Patentgesetz, Gebrauchmustergesetz. 10. vydání. München : C. H. Beck, 2006, s. 455-456, 
cit. In CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, s. 155 
287 Srovnej odpověď Itálie na dotazník pro WIPO ohledně výjimek a omezení ohledně patentových práv, online 
dostupná na WWW: http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/replies/italy.html#Q2  

http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/exceptions/submissions/uk_3.pdf
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/replies/italy.html#Q2
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 Dílčí závěr 

Výjimka neobchodního užití se v České republice vztahuje v čistě nekomerčním účelům. Šíře 

tak podle odborníků zahrnuje i vzdělávací účely. Jak bylo již pojednáno výše, některé země pod 

tuto výjimku řadí i tzv. experimentální aktivity.  
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6.  Nucené licence 
Sousloví „nucené licence“ zcela zřetelně implikuje, že tento závazek nevznikl po výslovném 

souhlasu obou smluvních stran. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník patentu neudělil souhlas 

k licenci, ať už z nejrůznějších důvodů, je tato možnost omezení účinku patentu vázána jen za 

předpokladu splnění určitých podmínek. Vždyť také se jedná o zcela zásadní zásah do 

výlučných práv vlastníka patentu. Není to vyvlastnění, ale omezení absolutních práv vlastníka 

patentu288.Tyto podmínky jsou stanoveny i na úrovni mezinárodních závazků, z nichž 

nejvýznamnějším je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví289. Ač 

dohoda TRIPS stanovuje určité předpoklady, příklady z poslední doby jen potvrzují, že v této 

rovině existuje značná možnost diskrece státem nadané autority pro stanovení důvodů, pro něž 

bude nucená licence udělena. Většina států světa k tomuto institutu přistupuje zdrženlivě, byť i 

v nedávné době v roce 2007 nucená licence uvalená na lék „Plavix“ v Thajsku vyvolala kritiku 

k tomuto kroku i z řad akademiků. Podle emeritního děkana „Boston University School of Law“ 

Ronalda Casse se v případě Thajska jednalo o krádež, když: „dochází k pošlapání patentů, aby 

středně-příjmové národy mohly snížit jejich náklady na léky, což vážně ohrožuje světový systém 

ochrany inovací“290. Důvodem pro udělení nucené licence v Thajsku bylo veřejné nekomerční 

užití. 

V zásadě lze říci, že se v odborných kruzích zastávají dva rozdílné názory. Jedni mají za to, že 

patent poskytuje vlastníkovi velmi silné majetkové právo, které by mělo být silnější než většina 

majetkových práv, a proto se v literatuře někdy označuje jako tzv. „nad-právo“. Zastánci tohoto 

pojetí by byli nejraději, kdyby neexistovala žádná možnost omezení účinku patentu. Původně 

byl patent pojímán jako privilegium udělované státem, aby se pomohlo transferu technologií 

vlastníka patentu do tohoto státu291. Tento názorový proud je v souladu s ideou, že každý stát 

má právo rozhodnout se kdy a zda udělí patent, stejně jako určit šíři takového patentu292. Takže 

na inovaci je pohlíženo optikou jako jednoho ze sociálních zájmů, tzn. není upřednostněno 

                                                            
288 Srovnej Čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva 
je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“, tzv. „přiměřená“ náhrada je zakotvena 
v ustanovení § 20 odst. 7 patentového zákona 
289 „Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights“, tj. Dohoda obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví, Příloha 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 
191/1995 Sb.) dále jen „Dohoda TRIPS“ 
290 CASS, Ronald A. Patent Remedy, WALL ST. J. (Aug. 28, 2007), cit. IN BAGLEY Margo A., The Morality of 
Compulsory Licensing as an Access to Medicines Tool (May 31, 2018). Minnesota Law Review, Forthcoming; 
Emory Legal Studies Research Paper s. 110,  
291 HO, Cynthia M. A new Approach to the Compulsory Lisense Conudrum, IN Patent Law in Global Perspektive, 
Ruth L. Okediji, Margo A. Bagley, Oxford University Press, 2014, s. 493 
292 Tamtéž 
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například před jiným zájmem společnosti, tj. veřejným zdravím. Argumentováno je i tak, že 

vynálezce nemá žádné přirozené právo na patent293. 

Při zamyšlení nad nutností existence tohoto institutu mne samozřejmě zajímá též historický 

vývoj. Jaké historické okolnosti vedly ke vzniku nucených licencí a vůbec smysl onoho 

institutu? Kdo má být tím, kdo je nadán pravomocí udělit nucenou licencí? Je udělení nucené 

licence skutečně legitimním prostředkem za předpokladu existence monopolu vlastníka 

patentu? Na tyto otázky se pokusím zodpovědět v následujícím textu. 

Kromě Dohody TRIPS je další a mnohem starší mezinárodní smlouvou, Pařížská úmluva na 

ochranu průmyslového vlastnictví294, která vstoupila v účinnost 7. července 1884. Nicméně 

ustanovení týkají se nucených licencí v té době neobsahovala a byla do této dohody včleněna 

až v roce 1925, tj. po konferenci v Haagu. V současné době článek 5 A odst. 2 stanoví, že 

„každá země může učinit legislativní opatření k udělování nucených licencí, aby zabránila 

zneužívání, které by mohlo z výkonu výlučného práva výrobního nebo obchodního závodu 

uděleného patentem vzejít, například jeho neužíváním.“  

Mnohým utkvěl v paměti příběh z poslední doby. Je to příběh o muži, který si vysloužil 

přezdívku „nejnenáviděnější muž Ameriky“295. Tento příběh by také mohl být příkladem 

zneužití patentového monopolu a zastánci teorie patentu jakožto výsadního práva by mi dali 

zcela jistě za pravdu.  Léčivý přípravek „Daraprim“, který je určen k léčbě toxoplazmózy byl 

zdražen z původních 13,5 na 750 USD, což měl na svědomí Martin Shkreli, jenž se v té době 

stal vlastníkem patentu. Lék je určen především pro osoby se sníženou imunitou, mezi něž lze 

řadit pacienty s onemocněním AIDS, ale též onkologické pacienty. Domnívám se, že v tomto 

konkrétním případě by mohla být nucené licence uvalena, neboť pro velké množství pacientů 

je takto drahý lék cenově nedosažitelný. Kromě důvodů ochrany veřejného zdraví by bylo 

možné zvážit, zda by se nemohlo jednat o případ „jiné mimořádně naléhavé okolnosti“296. 

Přístup založený na ochraně veřejného zdraví by se mohl setkat s kritikou ze strany třetích osob, 

neboť nejčastěji je tento důvod přijímán jako legitimní v krizových situacích, tzn. epidemiích 

                                                            
293 BAGLEY Margo A., The Morality of Compulsory Licensing as an Access to Medicines Tool (May 31, 2018). 
Minnesota Law Review, Forthcoming; Emory Legal Studies Research Paper. s. 117, dostupné na WWW: 
https://ssrn.com/abstract=3188506  
294 Pařížská úmluva na ochanu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 
1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1í34, v Lisabonu dne 31. 10. 
1958 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a změněná dne 2. 10. 1979 (vyhláška č. 64/1967 Sb. ve znění vyhlášky č. 
81/1985 Sb.) 
295 Více informací na BBC News, „Who is Martin Shkreli - 'the most hated man in America'?“, dostupné na 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-34331761 , cit. 7. 8. 2018 
296 Článek 31 písm. b) Dohody TRIPS, doslova „other circumstances of extreme urgency“, například v Indii je 
přímo v textu zákona stanoveno jako důvod, že si jej většina společnosti nemůže dovolit 

https://ssrn.com/abstract=3188506
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-34331761
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apod.  Nucená licence však nakonec nemusí být vůbec udělena, je-li na základě nátlaku 

veřejnosti a médií následně snížena cena léku, jako tomu bylo v případě léku „Daraprim“.  

Domnívám se, že převažující názor ve společnosti je ten, že patentová ochrana by neměla být 

neomezená, resp. do výlučných práv majitele patentu by mělo nebo mohlo být zasaženo 

v případě legitimních cílů, které jsou podloženy zájmem společnosti. Mezi tyto důvody je 

tradičně řazeno omezení z důvodu veřejného zdraví, což bude zřejmě nejčastější případ nucené 

licence. Dalšími možnostmi je kupříkladu udělení nucené licence z důvodu veřejného pořádku 

nebo bezpečnosti státu.  

V Dohodě TRIPS jsou tyto důvody stanoveny pouze demonstrativně, což také otevírá dveře 

k právní úpravě v národních jurisdikcích. V ustanovení § 20 patentového zákona se objevuje 

jako důvod pro udělení nucené licence, že patent není využíván buď vůbec297 nebo nedostatečně 

a dále v případě ohrožení důležitého veřejného zájmu298. Pro nevyužívání vynálezu vůbec nelze 

nucenou licenci uvalit v tzv. karenční lhůtě podle čl. 5 A Pařížské unijní úmluvy.  To znamená, 

že nucená licence v této době nemůže být za žádných okolností uvalena, byť by jinak k tomu 

byl důvod a lhůta činí 4 roky od podání přihlášky vynálezu nebo 3 roky od udělení patentu. 

Platí ta lhůta, která uplyne později299. Patentové privilegium by tak mělo balancovat mezi 

zájmem společnosti, tj. zájmem veřejným a zájmem na straně vlastníka patentu, tj. soukromým. 

Problémem však zůstává, kudy by tato hranice měla vést. Zásadně musí být každý případ 

individuálně posouzen, čemuž se rozumí i posouzení daných okolností, což je stanoveno jako 

jedna z podmínek pro udělení nucené licence300. Jinak řečeno, nelze uvalit nucenou licenci na 

určitou oblast patentově chráněných vynálezů, jen z toho důvodu, že je to ospravedlněno 

zájmem na ochranu veřejného zdraví obyvatelstva. Toto rovnice má více proměnných a nelze 

proto predikovat výsledek opakovaného udělování nucených licencí na určitou oblast techniky. 

Vlastníkovi patentu je garantována ochrana před svévolí ze strany autority udělující nucenou 

licenci v podobě možnosti přezkumu tohoto rozhodnutí u vyšší instance301.  

Předpokladem pro udělení nucené licence je dále podle Dohody TRIPS bezvýsledný pokus na 

uzavření licenční smlouvy s vlastníkem patentu za rozumných obchodních podmínek zahrnující 

                                                            
297 Odborníci v této souvislosti používají označení patent „trolls“, srovnej EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, 
"Questioning the Frequency and Wisdom of Compulsory Licensing for Pharmaceutical Patents," 78 University of 
Chicago Law Review 71 (2011), s. 89 
298 Zákon blíže nespecifikuje, co se rozumí důležitým veřejným zájmem, ale důvodová zpráva podává vodítko, že 
tím může být ochrana veřejného zdraví, bezpečnost státu apod. 
299 Ustanovení § 20 odst. 1 patentového zákona 
300 článek 31 písm. a) Dohody TRIPS, doslova „…be considered on its individual merits“  
301 článek 31 písm. i) Dohody TRIPS 
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i přiměřenou dobu vyjednávání302. Česká právní úprava obsahuje v patentovém zákoně onu 

podmínku v ustanovení § 20 odst. 1: „nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření 

licenční smlouvy“.  Žadatel o nucenou licenci nemusí toto úsilí vynakládat, jestliže se jedná o 

naléhavý případ, čemuž se rozumí stav nouze nebo jiná extrémní okolnost, veřejné nekomerční 

užití včetně užití státem nebo protisoutěžní praktiky303. Požadavek předchozího vyjednávání 

některé státy nereflektovaly, tento nedostatek se nalezneme v belgické právní úpravě, či na 

africkém kontinentu tato podmínka schází také v právním řádu Keni nebo Nigérie304. 

Kdo rozhoduje o udělení nucené licence? Ačkoliv právní úprava je v členských státech kvůli 

závazkům plynoucím z mezinárodního práva poměrně podobná, liší se pak nejvíce autoritou, 

která je oprávněna udělit nucenou licenci. Tou může být jak soud, správní úřad nebo i 

monarcha. Zmocnění je odvislé od národní úpravy, v České republice uděluje nucenou licenci 

Úřad průmyslového vlastnictví305. V Belgii existuje tzv. komise na nucené licence, jejíž 

stanovisko je následně doručeno ministrovi306. Vzhledem ke skutečnosti, že udělení nucené 

licence zásadním způsobem omezuje práva vlastníka patentu, pak toto řešení shledávám jako 

rozumným. Ideální řešením by mohlo být vytvoření speciální komise složené z odborníků, jež 

posoudí danou situaci nestranným a odborným způsobem a jež vydají nezávazné stanovisko. O 

udělení nucené licence by pak spíše měl rozhodovat soud. Některé země mají složitější systém, 

ve Francii existuje režim, jakým jsou nucené licence uvalovány odvislý od důvodů, z jakých je 

nucená licence udělena. Není-li vynález dostatečně využíván a spočívá-li důvod na závislosti 

patentů, pak rozhoduje soud307. Druhý režim je stanoven na základě tzv. administrativního 

příkazu a jedná se o udělení nucené licence z důvodu národního hospodářství, obrany státu a 

veřejného zdraví. Nejprve dochází k zahájení skrze správní řízení na základě administrativního 

příkazu, kde je zahrnut rámec licence a teprve poté mohou jednotlivé společnosti zažádat o 

nucenou licenci308. 

Obecně platí, že nucené licence mají mít omezenou šíři a trvání. Je vyloučeno udělit nucenou 

licenci jakožto výhradní, resp. Dohoda TRIPS i česká právní úprava připouští jen nevýhradní 

                                                            
302 Viz článek 31 písm. b) Dohody TRIPS 
303 Článek 31 písm. b) ve spojení s čl. 31 písm. k) Dohody TRIPS 
304 OWOEYE, Olasupo Ayodeji, Compulsory patent licensing and local drug manufacturing capacity, Bulletin 
World Health Organization, Volume 92, Number 3, March 2014, s. 215 
305 Dále jen „Úřad“ 
306 VAN ZIMMEREN, Esther; VAN OVERWALLE Geertrui, A Paper Tiger? Compulsory License Regimes for 
Public Health in Europe (December 1, 2010). International Review of Intellectual Property and Competition Law 
(IIC), January 2011. Dostupné na WWW: SSRN: https://ssrn.com/abstract=1717974, s. 19 
307 Článek L 613-12 Code de la propriété intellectuelle „le tribunal de grande instance“ 
308 VAN ZIMMEREN, Esther and VAN OVERWALLE Geertrui, Viz výše poznámka 306, s. 19 

http://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/en/
https://ssrn.com/abstract=1717974
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licenci. Nucené licence jsou udělovány jako nepřevoditelné, resp. nelze je převádět jinak než 

v rámci převodu podniku nebo jeho části, v níž podnikatel vynález na základě nucené licence 

využívá309. Stejný požadavek je stanoven i v Dohodě TRIPS, nicméně některé země přijaly 

přísnější právní úpravu, a tak nucená licence je vázán na subjekt, v jehož prospěch byla udělena. 

Na oprávněného z nucené licence pak nebude mít vliv jakýkoliv převod podniku a tuto úpravu 

nalezneme například v Belgii310. 

Podle dikce české právní úpravy je toto řízení zahajováno na návrh311, nicméně tato podmínka 

není upravena v Dohodě TRIPS, a proto existují i jurisdikce připouštějící zahájení řízení z moci 

úřední. S touto možností se lze setkat ve Francii nebo Švýcarsku312. Žadatel musí mít kromě 

zájmu vynález využít i zázemí a příslušné prostředky313. Podle německé doktríny musí žadatel 

chtít a mít možnost vynález využívat po technické stránce v rámci své podnikatelské činnosti 

nebo v rámci svého povolání. Z tohoto důvodu není možné, aby bylo vyhověno žádosti, má-li 

být nabyvatelem nucené licence spolek nebo jiný nepodnikatelský subjekt a takový subjekt 

nemůže nucenou licenci nabýt ani pro své členy314. 

Někteří akademici se také zamýšlejí nad efektivnosti tohoto institutu v případě možnosti zahájit 

řízení jen na návrh, neboť podle jejich názoru315: „Účinnost mechanismu nucených licencí se 

zdá být nejistá, když odvisí od ochoty společností o takovou licenci požádat.“ Lze pochopit, 

z jakého důvodu se třetím stranám nechce žádat o nucenou licenci. V některých případech totiž 

návrh na udělení nucené licence může předznamenat špatné vztahy s vlastníky patentů, zejména 

pokud se jedná o většího hráče v patentové oblasti jako jsou například univerzity nebo centra 

aplikovaného výzkumu. Jako určitou pojistku pro případ neochoty třetích stran podat návrh na 

nucenou licenci by mohlo být ustanovení zajištující zahájení řízení z moci úřední, nicméně 

zastávám názor, že taková úprava by mohla předznamenat spíše kladný výsledek, tj. udělení 

nucené licence. A je otázkou, nakolik je takový výsledek žádoucí pro celý systém patentové 

ochrany. V praxi se neochota na zahájení řízení ze strany žadatele může projevit i ve snaze 

zpochybnit právoplatně udělený patent. Jedná se o případ na který, ač není příliš mediálně 

                                                            
309 § 20 odst. 4 patentového zákona 
310 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 306, s. 34 
311 § 20 odst. 1 patentového zákona: „…Úřad na základě odůvodněné žádosti“ 
312 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE, viz výše poznámka 306, s. 35 
313 CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, s. 163 
314 BENKARD, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. 10. vydání. München : C.H.BECK, 2006, s. 732.  
cit. IN CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, s. 164 
315 VAN ZIMMEREN, VAN OVERWALLE. Viz výše poznámka 306, s. 35 
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známý upozornila Radka MacGregor Pelikánová v publikovaném akademickém článku316. Ve 

stručnosti zmíním skutkový stav případu317. Společnost O2 Czech Republic a.s.318  měla zájem 

o sjednání licenční smlouvy. Vlastník patentu následně přistoupil na vyjednávání a sdělil 

zájemci výši licenční odměny. Nicméně vzhledem k okolnosti, že společnost O2 odmítla 

uzavřít licenční smlouvu s takto nastavenou licenční odměnou, přistoupila na svérázné řešení a 

nutno dodat i kreativní řešení. Byl podán návrh na zrušení patentu u Úřadu. K překvapení 

mnohých byl patent zrušen, což bylo potvrzeno i v rozkladovém rozhodnutí. Stalo se tak 

z důvodu, že nebyla naplněna podmínka patentovatelnosti vynálezu stanovená v ustanovení § 

6 patentového zákona, tj. že vynález není výsledkem vynálezecké činnosti. K této podmínce lze 

také dodat, že je při posuzování patentovatelnosti vynálezů nejvíce problematickou. Poté se 

řízení o již zrušený patent přesunulo nejprve k Městskému soudu v Praze, který rozsudkem v 

roce 2013 potvrdil rozkladové rozhodnutí, a pak až k Nejvyššímu správnímu soudu, který 

rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví i rozsudek soudu zrušil pro nepřezkoumatelnost. 

Stěžovatel měl ve věci veškerý úspěch, náklady mu byly přiznány a kauza se vrátila na Úřad 

dne 29.6.2015319. 

Na tomto případě lze velmi dobře ilustrovat současné problémy patentové úpravy v České 

republice. Prvním z nich je zdlouhavý proces, dalšími z nich jsou negativní následky pro 

vlastníka patentu, a v neposlední řadě i obtížnost posouzení věci nejen po právní, ale s tím 

související technické stránce zejména pro soudy. Nemusím dlouze popisovat, jaké další 

důsledky mělo toto rozhodnutí pro vlastníka patentu.  

Jak je to s licenční odměnou? Podle české právní úpravy se na první místo staví dohoda stran, 

není-li jí, pak ji stanoví soud na žádost s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám 

smluvních licencí v dané oblasti techniky320. Odborníci se pravděpodobně shodnou v tom, že 

určit přiměřenou licenční odměnu je otázkou velmi komplikovanou. 

Dalším omezením, které však jak si ještě ukážeme, neplatí tak docela, je podmínka plynoucí 

z ustanovení § 20 odt. 3 in fine patentového zákona, tj. nucenou licenci lze udělit převážně pro 

dodávky na domácí trh. Výše zmíněné totiž nemusí platit v souvislosti s posledním dodatkem 

Dohody TRIPS o čemž bude pojednání níže. 

                                                            
316 MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Co mohou o základních zásadách občanského zákoníku naznačovat 
dva judikáty o průmyslovém vlastnictví? Rekodifikace & Praxe, 2015, III(11): 23-26. ISSN 1805-6822. Affiliation 
MUP. 
317 9 As 12/2014 Marek Hájek v. Úřad průmyslového vlastnictví 
318 Dále jen Společnost „O2“ 
319 MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Viz výše poznámka 316. s. 26 
320 § 20 odst. 7 patentového zákona 
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Nucená licence se zapisuje do veřejného rejstříku. Vlastníkovi patentu se naskýtá možnost, jak 

nastalé účinky tohoto rozhodnutí může zvrátit. Může podat Úřadu průmyslového vlastnictví 

žádost na změnu nebo zrušení nucené licence za podmínek stanovených v ustanovení § 20 odst. 

7 patentového zákona. Aby bylo žádosti vyhověno, musí vlastník patentu v prvé řadě doložit, 

že se buď změnily podmínky pro udělení nucené licence, aniž by bylo možné očekávat jejich 

opětovnou změnu, nebo že její držitel nucenou licenci po dobu jednoho roku nevyužívá, 

popřípadě neplní podmínky stanovené při udělení nucené licence. Úřad buď nucenou licenci 

ponechá beze změny321, nebo změní podmínky, rozsah nebo dobu trvání nucené licence nebo 

ji úplně zruší. 

Pro doplnění uvedu, že speciální právní úprava pro biotechnologické vynálezy je stanovena 

v zákoně č. 206/2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 

132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 

93/1996 Sb.  

 

 Nucené licence jako legitimní nástroj 

Přináším argumenty, které na nucené licence pohlíží přinejmenším jako na nezbytné zlo. 

V odborném článku bylo uvedeno322: „Nucené licence jsou proto další nezbytné zlo. Je to 

porušení práv vlastníka patentu. Ale porušení je někdy nezbytné, aby se zabránilo zneužití 

patentového monopolu a aby se ochránila lidská práva, tj. právo na zdraví.“ Podle mého 

názoru lze na možnost nucených licencích pohlížet i jako na pojistku, která může zabránit 

dalším negativním dopadům při existenci monopolu vlastníka patentu, jak již bylo naznačeno 

v úvodním příkladu s „nejnenáviděnějším mužem Ameriky“. Hrozba nucené licence 

zafungovala a důsledkem toho bylo i snížení až příliš vysoké ceny léčiv. Uvalení nucené licence 

může být nebytné v případě, kdy odmítnutí dobrovolné licence zabraňuje v možnosti využívání 

jiného důležitého vynálezu, který je důležitý pro technický pokrok nebo ekonomický růst323. 

Autor odborné stati také podotýká, že následkem uvalení nucené licence dojde k rozbití 

monopolu a kartelů324. 

 

                                                            
321 Pokud vlastník patentu neunese důkazní břemeno 
322 ABBAS Muhammad Zaheer, Pros and Cons of Compulsory Licensing: An Analysis of Arguments, International 
Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 3. May 2013, s. 256 
323 ABBAS, viz výše poznámka 322, s. 255 
324 Tamtéž 
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Nucené licence a jejich negativní dopady 

Hrozba nucených licencí může přimět farmaceutické společnosti, aby se přemístily, a našli tak 

nové místo pro své klinické testy. Negativní dopad pro tyto země pak spočívá v odlivu kapitálu.  

Státy se stávají méně konkurenceschopným a důsledek toho je, že talentovaní vědci a vynálezci 

opustí svou zem a hledají příležitost jinde325. Část odborné veřejnosti přichází s tezí, že může 

dojít přímo k malému odlivu mozků326. Autorky Van Zimmeren a Van Overwalle ve stejném 

smyslu uvádí, že tyto země přijdou o dobré jméno a tyto společnosti nebudou mít v těchto 

zemích své sídlo327. Jako další neodvratitelný negativní důsledek pro země, které často uvalují 

nucené licence je, jak se tradičně podotýká, snížená motivace k novým vynálezům. Nejistota 

patentové ochrany se může velmi negativně projevit i ve vývoji léků pro země třetího světa328. 

Dalším negativním jevem spojeným s častým uvalování nucených licencí je paradoxně efekt 

opačný, než který byl tímto krokem sledován, tzn. slabá výlučná práva vlastníků patentů vytvoří 

mezery u pokrytí trhu léky329. Tato skutečnost zřejmě povede ke krádežím léčiv a jejich 

náhradám za padělky, když originální produkty se vytratí a zbývá jen černý trh330. Originální 

léky tak budou nedostupné pro chudé obyvatelstvo, a tím se ocitáme v bludném kruhu. Je 

optimálním řešením uvalit nucenou licenci z důvodu nedostupnosti léku pro většinu 

obyvatelstva tentokrát na jiný produkt? Domnívám se, že nikoliv. Tyto negativní následky 

nejvíce pocítí země, které jsou na předních místech v udělování nucených licencí, dopad jejich 

rozhodnutí však pocítí i státy, které takto nepostupují331. Je to dáno tím, že vlastník patentu 

nebude mít takové příjmy, které umožní další vývoj ve stejném rozsahu jako doposud, a tak 

není vyloučeno, že některé výzkumné projekty z finančních důvodů opustí. Na prvním místě 

pak ty, které v budoucnu nepovedou k navrácení vložených výdajů na výzkum u specifických 

nemocí postihujících obyvatelstvo rozvojových zemích. Přímý dopad se nevyhne ani 

spotřebitelům jiného státu, když musí nést veškeré náklady na pokrytí výdajů za výzkum a 

vývoje, jež jsou promítnuty v konečné ceně produktu. Vyspělé státy a mezinárodní společnosti 

                                                            
325 ABBAS, viz výše poznámka 322, s. 255 
326 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, "Questioning the Frequency and Wisdom of Compulsory Licensing for 
Pharmaceutical Patents," 78 University of Chicago Law Review 71 (2011), s. 82 
327 VAN ZIMMEREN, Esther and VAN OVERWALLE Geertrui, viz výše poznámka 306, s. 20 
328 ABBAS, viz výše poznámka 322, s. 255 
329 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott. Viz výše poznámka 326, s. 83 
330 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott. Viz výše poznámka 326, s. 82 
331 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, Viz výše poznámka 326, s. 80 
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proto podrobují nucené licence kritice z toho důvodu, že nabyvatel licence sklízí plody bez 

toho, aniž by spravedlivým způsobem přispěl na úhradu výdaje výzkumu a vývoje. 

 

6.1 Nucené licence a veřejné zdraví 

Někteří autoři uvádí332, že podle Rezoluce komisaře Spojených národů 2000/7: „kde existuje 

jakýkoliv, byť potenciální konflikt, patentová práva by měla ustoupit stranou před právem na 

veřejné zdraví“. Tento názor tedy podporuje, že životy pacientů mají přednost před patenty 

farmaceutických společností333, zejména s ohledem na přístup k potřebným lékům. Dalším 

podnětem k zamyšlení334: „Mnoho národů dnes poskytuje patenty na léčiva nikoliv proto, že 

věří, že se tím zlepší inovace, nýbrž z toho důvodu, že je to vyžadováno Dohodou TRIPS.“ Je 

tomu skutečně tak? Domnívám se, že jeden z důvodů, proč jsou léky chráněny, je důvod 

mnohem prostší, tj. jde o ochranu duševního vlastnictví daného subjektu, někdy se v literatuře 

uvádí pojem duševní plody. Leckdo by mi mohl dát za pravdu, tvrdím-li že i bez příslušné 

mezinárodní smlouvy se sluší vrátit část nákladů vynálezci, který strávil mnoho hodin 

v laboratoři a zveřejněním svého vynálezu část svého know-how vrací společnosti zpět.  

Otázka nucených licencí v důsledku ochrany veřejného zdraví je otázkou velmi složitou, když 

do popředí se dostávají i lidskoprávní a morální otázky. Tím spíše, že v konfliktu jsou proti 

sobě dvě základní lidská práva, která byla potvrzena i smlouvami na poli mezinárodním, jedná 

se o právo na ochranu zdraví a právo vlastnit majetek. Další výrok uvedené autorky, který si 

zaslouží přinejmenším zamyšlení335: „Ačkoliv všichni souhlasí, že silné právo s méně 

výjimkami sníží krátkodobě přístup k lékům, existují silné nesouhlasy, zdali je to problém.“ 

Podle současného občanského zákoníku je patent věcí336. Někteří autoři hovoří o rovnou 

krádeži, jsou-li porušována práva duševního vlastnictví. K otázce licenčních odměn bylo 

uvedeno, že je to legitimní náklad a neplacení těchto nákladů je krádež337. Na druhé straně 

existují odborníci, kteří tento názor ohledně krádeže přinejmenším v rovině nucených licencí 

nezastávají338.  

                                                            
332 HO, Cynthia M., viz výše poznámka 291, s. 492 
333 HO, Cynthia M., viz výše poznámka 291, s. 492; srovnej také čl. 8 Dohody TRIPS 
334 HO, Cynthia M., viz výše poznámka 291, s. 490 
335 HO, Cynthia M., viz výše poznámka 291, s. 488  
336 Srovnej ustanovení § 489 současného občanského zákoníku „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od 
osoby a slouží potřebě lidí.“ 
337 WILEY John, Patent Infringment Is Theft, Plain and Simple. WASH.POST (Nov. 17, 2015), dostupné na 
www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp cit. podle BAGLEY, viz výše poznámka 293, s. 107 
338 BAGLEY, Margo A. Viz výše poznámka 293, s. 118 

http://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp
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Autoři, kteří se pohlížejí na nucené licence jakožto na krádež argumentují tím, že nucené licence 

je morální zlo, neboť krádež je taktéž morální zlo339. Druzí mají za to, že nucenými licencemi 

se dají zachránit životy lidí, což může mít větší význam než časově omezená majetková práva, 

jejichž obrysy a šíře je ospravedlněna soudy, legislativou nebo administrativním příkazem340. 

Jeden z nejsilnějších argumentů, proč se nedívat na nucené licence jen optikou krádeže, ale vzít 

v úvahu i další okolnosti je následující: „Když vlády čelí ekonomickým sankcím za záležitosti 

nucených licencí založených na obrysech krádeže, mohou být neochotné uložit takové licence 

ke zmírnění problémů týkajících se přístupu k lékům a někteří lidé mohou zemřít následkem 

nedostatku léků, které by jinak obdrželi341.“ Zajistit přístup k lékům by tam mělo být vnímáno 

jako morálně správné nikoliv jako opak, tím spíše, že právo na ochranu zdraví342 bylo 

zakotveno v národních právních řádech minimálně 135 států343. Samozřejmě za předpokladu, 

že byly splněny další podmínky. Nicméně vždy je nutné mít na paměti, že lepším řeším je 

vyhnout se institutu nucených licencí úplně, to znamená uzavřít s vlastníkem patentu 

„dobrovolnou“ licenční smlouvu. Dodám jen, že patenty na léky byly před Dohodou TRIPS 

vyloučeny z patentové ochrany v mnoha vyspělých zemích344 a vyspělé státy jako Německo, 

Švýcarsko nebo Norsko začalo poskytovat na léky patentovou ochranu až přibližně od 

sedmdesátých let minulého století345. Nucené licence přicházejí do úvahu zejména v případě 

vysokých tržních cen léčiv. Farmaceutické společnosti pak využívají komerčního úspěchu léčiv 

i několikrát za sebou tím, že původní účinnou látku je k dostání na trhu v jiné formě, balení atd. 

Je zřejmé, že jejich cílem je získat co největší zisk, a pokud se nastaví cena příliš vysoko, pak 

si léčbu může dovolit pouze hrstka lidí ve vyspělých zemích. To se však alespoň pokud jde o 

jejich strategii neukazuje jako problém.  Farmaceutické společnosti cílí na co největší zisk, a 

tak se orientují na zákazníky, kteří disponují peněžními prostředky, a proto jsou medikamenty 

určeny na léčbu chorob v civilizovaných zemích. Na negativní jev s tímto spojený je poukázáno 

                                                            
339 Phil Kerpen Editorial, Time to Get Tough on India for Stealing All of Our Stuff, BAXTER BULL. Apr. 21, 
2014, at A4, 2014 WLNR 37483767 cit. podle BAGLEY, viz výše poznámka 293, s. 111 
340 BAGLEY, Margo A. Viz výše poznámka 293, s. 116 
341 Tamtéž 
342 Srovnej článek 31 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na 
základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 
zákon.“ 
343 ABBAS. Viz výše poznámka 322, s.256 
344 BAGLEY, Margo A. Viz výše poznámka 293, s. 118 
345 Německo až do roku 1968, Švýcarsko do roku 1977, Norsko až v roce 1992, rozvojové země vlivem Dohody 
TRIPS po roce 2005 
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v odborném článku346:„Nedostupné léky a neadekvátní inovace se stávají globální otázkou. A 

stejně jako klimatické změny vyžadují novou státní politiku a mezinárodní spolupráci.“  

V případě thajských a indických nucených licencí bylo poznamenáno, že nedošlo ke ztrátám na 

výdělku farmaceutických společností, neboť za originální cenu by k prodeji těchto léků nikdy 

nemohlo dojít vzhledem k chudým pacientům347. Pokud se týká nucených licencí pro rozvojové 

země, domnívám se, že v naléhavých případech jsou ospravedlnitelné. Farmaceutické 

společnosti se nemohou rozumně domnívat, že v chudých částech světa budou generovat 

ohromné zisky, to však neznamená, že uvalení nucených licencí by v těchto částech mělo být 

pravidlem. Bagley podotýká, že348:„Vláda má povinnost dovolit třetí straně nabídnout léky 

skrze nucené licence nebo jiný mechanismus jejím občanům způsobem, který nepoškodí práva 

vlastníka patentu“ 

 

6.2 Vývoj na poli WTO 

Spor mezi Kanadou a tehdejšími Evropskými společenstvími349 poznamenal další vývoj 

v případě výjimky typu Bolar. Kanadaské patentové právo v Sec. 55.2., stanovilo, že aniž je 

prodloužena doba platnosti patentu, dochází k omezení práv vlastníka patentu při činnostech 

prováděných za účelem vývoje a registrace léčivého přípravku350. Panel dospěl k závěru, že 

tato úprava není v rozporu s ustanovením čl. 28 odst. 1 a čl. 30 Dohody TRIPS351. Z toho plyne, 

že výrobci generických léčiv mohou činit nezbytné kroky, aby léčivý přípravek mohl vstoupit 

na trh ihned po vypršení doby platnosti patentu352. Evropská unie na toto rozhodnutí reagovala 

přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 27/2004, kde hlavní význam má článek 10 

odst. 6353. V tomtéž článku v odstavci druhém písm. b) lze nalézt, co se rozumí „generikem“ 

podle této směrnice. Odborníci dále poukazují na skutečnost, že vyvstaly diskuze v souvislosti 

                                                            
346 MOON Suerie, Powerful Ideas for Global Access to Medicines, 376 NEW ENGLAND J. MED. (2017), s. 505, 
dostupné na https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1613861, cit. 9.8. 2018 
347 BAGLEY Margo A., viz výše poznámka 293, s. 126 
348 BAGLEY Margo A., viz výše poznámka 293, s. 128 
349 WTO. Dispute Settlement Body, případ Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, 
Request for Consultations by the European Communities, (WT/DS114/1), Srovnej 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm,  
350 SLAVÍK Jiří, BEDNÁŘ Šimon, Dodatek k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS) a jeho vliv na farmaceutický průmysl, In Průmyslové vlastnictví, 6/2017, s. 189 
351 Tamtéž 
352 Tamtéž 
353 Provádění studií a hodnocení nezbytných pro použití odstavců 1, 2, 3 a 4 a z toho vyplývající praktické 
požadavky se nepovažují za porušení patentových práv nebo práv z dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé 
přípravky." 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1613861
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm
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s výkladem tohoto článku, zapříčiněné také rozdílnou implementací tohoto článku do národních 

jurisdikcí a Evropský soudní dvůr rozhodné ustanovení zatím neinterpretoval354. 

Milníkem v dalším vývoji se stala Deklarace o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví355 z 14. 

listopadu 2001. Deklarace již v prvním odstavci uznává vážnost problémů týkajících se 

veřejného zdraví v rozvinutých a nejméně rozvinutých zemích, zejména těch, které má na 

svědomí nemoc AIDS, tuberkulóza, malárie a další epidemie. Deklarace se též zabývá nutností 

patentové ochrany, resp. byla uznána důležitost ochrany duševního vlastnictví kvůli vývoji 

nových léčiv a je nutné mít stále na mysli dopady rozhodnutí na cenu léčiv356. Velký význam 

spatřuji v tomto odstavci, neboť je podstatný rozdíl mezi omezením práv vlastníka patentu a 

zbavením patentové ochrany. Nemusím zdůrazňovat, která ze těchto dvou možností má více 

negativní účinek. Stranami bylo stvrzeno, že Dohoda TRIPS může a měla by být interpretována 

způsobem, jež slouží členům WTO na ochranu veřejného zdraví, konkrétně aby byl prosazen 

přístup k medikamentům pro všechny357. Nicméně podle mého soudu, je otázkou nakolik je 

tento závazek reflektován v praxi, přičemž nutno si povšimnout, že státy bývají alespoň pokud 

je o udělování nucených licencí zdrženlivé a pokud jde o ty, které se odvážily nucenou licenci 

v oblasti veřejného zdraví udělit, pak jejich rozhodnutí bývá podrobeno kritice nejen ostatních 

signatářů ale i akademiků358. Podle odstavce 5 písm. b) má každý člen právo udělit nucenou 

licenci a svobodně určit důvody, pro které bude udělena. Každý člen má taktéž právo určit 

důvody, které zakládají stav národní nouze nebo jiné okolnosti krajní naléhavosti, tím se 

rozumí, že veřejné zdravotní krize, včetně těch vztahujících se k viru HIV/AIDS, tuberkulóza, 

malárie a jiné epidemie mohou představovat stav národní nouze nebo jinou okolnost krajní 

naléhavosti359. Značný význam má také odstavec šestý. Podle něj státy s nedostatečnou nebo 

žádnou výrobní kapacitou ve farmaceutickém sektoru by se mohly potýkat s obtížemi pro 

účinné užití institutu nucených licencí podle Dohody TRIPS. Z toho důvodu byl dán Radě pro 

TRIPS pokyn, aby nalezla rychlé řešení tohoto problému a informovala Generální radu do 

konce roku 2002. V roce 2005 bylo přijato Rozhodnutí Generální rady WTO ohledně dodatku 

k Dohodě TRIPS, který posléze vstoupil v účinnost až 23. ledna 2017. 

                                                            
354 SLAVÍK Jiří, BEDNÁŘ Šimon viz výše poznámka 350, s. 189 
355 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, dále jen jako „Deklarace z Douhá“, dostupná zde 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf cit. 11. 8. 2018 
356 Odstavec 3 Deklarace z Douhá 
357 Odstavec 4 in fine oné Deklarace 
358 Srovnej například nucené licence v Thajsku z roku 2007, byť se objevily i souhlasné reakce 
359 Odstavec 5 písm. c) oné Deklarace  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf
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Podle sedmého odstavce nebudou nejméně rozvinuté země vázány, pokud jde o farmaceutické 

produkty, implementovat nebo aplikovat oddíly pátý a sedmý části II. Dohody TRIPS nebo 

vymáhat práva stanovená podle těchto oddílů až do 1. ledna 2016. Toto období bylo naposledy 

prodlouženo Radou pro TRIPS do 1. ledna 2033360. 

Dne 30.8 2003 přijala Generální rada WTO prozatímní rozhodnutí o implementaci odst. 6 

deklarace. Celkem se jedná o tři tzv. waivery, neboli výjimky. První z nich se týká článku 31 

písm. f), kde je stanoveno, že nucená licence může být udělena pouze pro dodávky převážně na 

domácí trh. Toto ustanovení může být zmírněno za podmínek definice článku 2 Rozhodnutí, 

tzn. být prolomeno pro země s nedostatečnou výrobní kapacitou. V tom případě musí být 

splněno několik povinností, exportující země má povinnost oznámit Radě pro TRIPS o jaký 

přípravek se jedná a jeho množství, potvrdit, že importující člen nemá dostatečnou výrobní 

kapacitu a dále potvrdit udělení nucené licence na tento přípravek361. Druhá výjimka se vztahuje 

k ustanovení článku 31 písm. h), že při udělení nucené licence bude stanovena přiměřená 

náhrada, a touto výjimkou se má zabránit vyplácení dvojí náhrady za stejný produkt362. Jde o 

článek 3. Poslední výjimka se týká regionálních obchodních dohod, přičemž obecně je reexport 

importovaných produktů vyrobených na základě nucené licence zakázán. Méně rozvinutým 

zemím nebo rozvojovým zemím je dovoleno exportovat importované produkty do dalších 

zemích těchto dohod. Ačkoliv i nadále platí princip teritoriality, jak je zakotven v článku 4 

Pařížské unijní úmluvy, takže se musí vyřešit i kolize s patentovými právy v těchto zemích, 

jinak by došlo k porušení práv k patentu. V dodatku k tomuto rozhodnutí je určeno, které země 

mají dostatečné nebo nedostatečné výrobní kapacity363. Rozhodnutí bylo přijato jako provizorní 

do doby, než bude přijato permanentní řešení. To je představováno dodatkem k Dohodě TRIPS, 

jež představuje určitý posun vpřed. 

 Dodatek k Dohodě TRIPS vstoupil v účinnost 23. ledna 2017. K významu dodatku bylo 

proneseno následující364: „Toto je velmi důležitý dodatek… tímto krokem pomáhá těm 

nejzranitelnějším na přístup k lékům, které odpovídají jejich potřebám a pomáhá vypořádat se 

s nemocemi jako je HIV/AIDS, tuberkulóza nebo malárie, jakož i další epidemie. Jsem rád, že 

členové WTO nyní dotáhli do konce svůj závazek a uvedli toto důležité opatření v platnost.“ 

uvedl generální ředitel WTO Roberto Azevêd. Rozhodnutí Generální rady WTO o dodatku 

                                                            
360 SLAVÍK Jiří, BEDNÁŘ Šimon, viz výše poznámka 350, s. 190 
361 SLAVÍK Jiří, BEDNÁŘ Šimon, viz výše poznámka 350, s. 191 
362 Tamtéž 
363 Tamtéž 
364 WTO IP rules amended to ease poor countries’ access to affordable medicines. On-line cit. 8.8. 2018 dostupné 
na www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm 
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k dohodě TRIPS ze dne 6. 12. 2005 je první úpravou Dohody TRIPS ode dne nabytí její 

účinnosti. Bylo tudíž dosaženo potřebné dvoutřetinové většiny a dodatek vstoupil v platnost 23. 

1. 2017. Rozhodnutí o změně Dohody TRIPS obsahuje kromě vlastního rozhodnutí Generální 

rady WTO také protokol o změně Dohody TRIPS a vlastní dodatek k dohodě TRIPS. V příloze 

k protokolu o změně Dohody TRIPS je uvedeno znění článku 31bis. V prohlášení předsedy 

Generální rady WTO o změně dohody TRIPS jsou uvedeny státy, včetně mezinárodních 

organizací, v tomto případě Evropské unie, které souhlasily, že nebudou užívat tento systém 

jako importující země365. Další prohlášení učinily země, které uvedly, že jako importující země 

tento systém využijí jen v případech národního ohrožení nebo v jiných naléhavých 

případech366. V právu evropské unie byl reflektováno možnost využití upraveného systému 

nucených licencí na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí 

s problémy v oblasti veřejného zdraví, stalo se tak Nařízením EP a Rady č. 816/2006, dále také 

Rozhodnutím Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí Protokolu367, kterým se mění dohoda 

TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005368. V nařízení je prolomen požadavek v čl. 

31 písm. f) Dohody TRIPS, že dodávky výrobku musí být převážně pro domácí trh. Je to také 

jediná výjimka z tzv. „data a market exclusivity”, takže není další překážka tomu, aby nucená 

licence mohla být udělena369. V souvislosti s touto dobou ochrany pak není v Evropské unii 

možné uvalit nucenou licenci uvnitř Evropské unie na patentovaný léčivý produkt, což bylo 

také kritizováno odborníky a potenciální výjimka z tohoto pravidla pro případ nucených licencí 

se shledávána jako optimální řešení370. 

 

6.3 Vybrané případy nucených licencí 

V Indii byla dne 9. března 2012 uvalena vůbec první nucená licence na farmaceutický produkt. 

Týkala se patentovaného léku proti rakovině, který se prodával pod ochrannou známkou 

                                                            
365 Jedná se o tyto země: Austrálie, Nový Zéland, Island, Japonsko, Norsko, Švýcarsko a USA, dále též 
mezinárodní organizace, tj. Evropská unie 
366 Kupříkladu Izrael, Mexiko nebo Turecko 
367 (2007/768/ES) 
368 CAPPUYNS, Patricia and VANHERPE, Jozefien, The Scoop from Europe: A Licence! And Quick! Recent 
Developments Concerning Compulsory Licences for Patented Pharmaceuticals in the European Union (April 
20, 2018). les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, Volume LIII, No. 2, June 2018. s. 186, 
Dostupné na SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166254, cit. 14. 8. 2018, s. 186 
369 Článek 18 odst. 2 tohoto nařízení 
370 t HOEN et all. Data exclusivity exceptions and compulosry licensing to promote generic medicne in the 
European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation, Journal of 
Phramaceutical Policy and Practise, 2017, online, dostupné na WWW: 
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-017-0107-9, cit. 13. 8. 2018 

https://ssrn.com/abstract=3166254
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-017-0107-9


66 

 

„Nexavar“ a používá se k léčbě rakoviny ledvin a jater. Výrobce, německá společnost Bayer & 

Co. se u soudu bránila tvrzením, že uvalení nucené licence na tento lék oslabuje mezinárodní 

patentový systém a ohrožuje farmaceutický výzkum. Důvodem je, že společnost Bayer Co., 

požadovala cenu, jež si podle rozhodnutí nemohla většina pacientů dovolit. Licence byla 

udělena indické společnosti Natca Pharma Ltd., aby směla vyrábět generickou verzi tohoto 

léku. Po odvolání podaném společností Bayer &Co. proti původnímu rozhodnutí byla výše 

odměny zvýšena odvolací instancí ze 6 na 7 % a v prosinci 2014 Nejvyšší soud Indie toto 

rozhodnutí potvrdil371. Rozhodnutí tak je konečné. Německý výrobce léčiv měl v minulosti 

problémy s patenty v Indii, neboť čelil úspěšnému průmyslu generických léčiv a taktéž velkému 

množství populace byly tyto léky nedostupné372. Právní experti uzavírají, že rozhodnutí tohoto 

případu by mohl být jakousi první vlaštovkou v úsilí jiných rozvojových zemích vytvořit 

dodávku generických léčiv. V opozici k tomuto názoru jsou přinejmenším západních 

farmaceutických společností, které se na rozsudek dívají spíš jako na další důkaz neposkytování 

ochrany duševnímu vlastnictví, což je nezbytný předpoklad pro získání nákladů zpět373. Za 

povšimnutí stojí, že v Indii až do roku 2005 nebylo možné získat patent na léčiva. 

Někteří odborníci argumentují, že negativním jevem je udělování nucených licencí v situacích, 

které nevyžadují okamžitou odpověď, ale jsou reakcí na dlouhodobé problémy jako je nemoc 

AIDS, srdeční choroby nebo léčba rakoviny, kde je možné uvalení nucených licencí naplánovat 

dopředu374, což byl příklad i thajských licencí. Nucené licence v Thajsku jsou jimi považovány 

za nebezpečný precedent a politické rozhodnutí375. Alternativou, která se nabízí je například 

formou koupě těchto produktů v hromadném množství376, což jistě bude mít přímý dopad na 

koncovou produktu ve formě množstevní slevy apod. 

Předběžnou otázku, zda je možné uplatňovat princip vyčerpání práv jde-li o zboží vyrobené 

v jiném státě nabyvatelem nucené licence řešil Evropský soudní dvůr v případu C 19/84 

Pharmon v. Hoechst AG. Ze skutkového stavu vyplývá, že společnost společnost  Hoechst byla 

vlastníkem patentu na lék v Německu, Nizozemí a ve Spojeném království. V poslední zmíněné 

                                                            
371 CAPPUYNS, Patricia and VANHERPE, Jozefien, viz výše poznámka 368, s. 186 
372  Více o případu také na Reuters, „Bayer fails to block generic cancer drug in India´s top court“ 12 December 
2014, dostupné na WWW: https://uk.reuters.com/article/us-bayer-india-ruling/bayer-fails-to-block-generic-
cancer-drug-in-indias-top-court-idUKKBN0JQ1XA20141212, cit. 14. 8. 2018 
373 Srovnej BAJAJ Vikas,  POLLACK Adrew, India Orders Bayer to License a Patented Drug, publ. New York 
Times, březen 12, 2012, v online verzi dostupné zde: https://www.nytimes.com/2012/03/13/business/global/india-
overrules-bayer-allowing-generic-drug.html, cit. 14. 8. 2018 
374 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, viz výše poznámka 326, s. 80 
375 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, viz výše poznámka 326, s. 93 
376 EPSTEIN Richard A., KIEFF F. Scott, viz výše poznámka 326, s. 93 

https://uk.reuters.com/article/us-bayer-india-ruling/bayer-fails-to-block-generic-cancer-drug-in-indias-top-court-idUKKBN0JQ1XA20141212
https://uk.reuters.com/article/us-bayer-india-ruling/bayer-fails-to-block-generic-cancer-drug-in-indias-top-court-idUKKBN0JQ1XA20141212
https://www.nytimes.com/by/vikas-bajaj
https://www.nytimes.com/by/andrew-pollack
https://www.nytimes.com/2012/03/13/business/global/india-overrules-bayer-allowing-generic-drug.html
https://www.nytimes.com/2012/03/13/business/global/india-overrules-bayer-allowing-generic-drug.html
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zemi byla udělena nucená licence britské společnosti, která začala vyvážet lék do Nizozemí. 

Evropský soudní dvůr konstatoval, že mezi dobrovolnou a nucenou licencí je rozdíl, když 

v případě nucené licence nebyl dán souhlas vlastníka patentu a pak je legitimní, aby se bránil 

dovozům a obchodům s výrobky, které byly vyrobeny na základě nucené licence377. 

V současnosti se některé členské země Evropské unie snaží reagovat na vysoké ceny 

patentovaných léčiv. V nedávné době například vláda Itálie schválila dovoz léku na léčbu 

hepatitidy C kvůli zlepšení přístupu k těmto lékům378.  Nizozemský ministr zdravotnictví pan 

Bruno Buins v listopadu 2017 oznámil, že udělá vše možné, aby se čelilo problému se 

zvyšujícími cenami léčiv. V tomto směru informoval tamní parlament, že jeho ministerstvo se 

bude zabývat možnosti udělení nucených licencí na léky, které jsou příliš drahé379. Jeho plány 

však mohou narazit na překážku ochranných dob, tj. „data a market exclusivity“380 

Prozatím nastal pouze jediný případ využití nucené licence podle tzv. „Systému dle odst. 6“. 

V roce 2008 a 2009 došlo k vývozu patentovaných antiretrovirik z Kanady do Rwandy381. 

 

6.4 Dílčí závěr 

Podmínek pro udělení nucené licence je opravdu mnoho. Domnívám se, že institut nucených 

licencí je skutečně prostředek ultima ratio, z čehož také plyne, že by ho mělo být využíváno 

skutečně minimálně. Pokusím se nyní nastínit argumenty, které podloží závěr, z jakého důvodu 

není nucených licencí v praxí využíváno. Jedním z nich je možná zhoršená pověst žadatele 

v očích veřejnosti, neboť návrh zahájení nucené licence může být druhými vnímán jako 

„neférové a protikonkurenční jednání“. Vlastník patentu by totiž za těchto okolností licenční 

smlouvu neuzavřel, což pro něj může mít negativní následky například má-li v úmyslu získat 

alespoň část nákladů vynaložených do výzkumu zpět. Přiměřená odměna stanovená soudy totiž 

nemusí korespondovat s objektivní realitou, tzn. se skutečnými náklady vynálezce. Dalším 

důvodem, který může odradit některé žadatele je vidina zdlouhavého procesu, ať už od 

prvotního rozhodnutí Úřadu, přes podání rozkladu až po řízení před správními soudy. Toto 

řízení může trvat roky, což jaksi nemusí být efektivní z pohledu ochrany důležitého veřejného 

zájmu. Zákon totiž nikde explicitně nestanoví, maximální dobu řízení před Úřadem, což se 

                                                            
377 HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2017, s. 126 
378 t HOEN et all, viz výše poznámka 370 
379 CAPPUYNS, Patricia and VANHERPE, Jozefien, viz výše poznámka 368, s. 188 
380 CAPPUYNS, Patricia and VANHERPE, Jozefien, viz výše poznámka 368, s. 188 
381 SLAVÍK Jiří, BEDNÁŘ Šimon, viz výše poznámka 350, s. 193 
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v naléhavých situacích může ukázat jako určitý nedostatek právní úpravy. Problematické pak 

bude i stanovení přiměřené náhrady za licenční odměny, zejména jde-li o jedinečné technické 

řešení svého druhu.  

Bylo již zmíněno, že v České republice nebyla zatím nikdy nucená licence uvalena, a snad tomu 

bude i nadále. Pohled na uvalování nucených licencí se liší v závislosti na část světa, neboť 

rozhodnutí o uvalení nucených licencí ve vyspělých či rozvinutých země budí většinou kritické 

ohlasy. Naopak v rozvojových zemích je tento institut využíván častěji a taková rozhodnutí 

nebudí takové kontroverze, byť rozhodnutí o uvalení nucené licence nikoliv v případě okamžité 

krize bývá též podrobeno kritice. Není náhodou, že tento institut se v rozvinutých zemích téměř 

nevyužívá, byť se i v některých vyspělých zemích objevily vážné úvahy o udělení nucené 

licence382. Jsem toho názoru, že k využití tohoto institutu by se mělo přistupovat s obezřetností, 

neboť v opačném případě mohou a většinou také nastanou negativní jevy s nucenými licencemi 

spojené. Lze si tedy přát jen jediné, nechť má Česká republika sílu se jim vyhýbat. 

                                                            
382 Například úvahy USA po teroristických útocích z 11. září 2001 na uvalení nucené licence výrobcům léků pro 
možný teroristický útok látkou antrax. K uvalení nucené licence nakonec nedošlo. 
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7. Individuální příprava léku v lékárně 
Další zákonnou licenci nalezneme v ustanovení § 18 písm. c) patentového zákona a týká se 

individuální přípravy léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem 

takto připraveným. Účinek patentu je omezen vůči připravovanému léku vyrobeném v lékárně 

na základě lékařského předpisu z toho důvodu, že zákonodárce sleduje zájem společnosti na 

ochranu veřejného zdraví. Jsou-li splněny všechny podmínky, pak nedochází k porušení práv 

vlastníka patentu. Nejpodstatnější je okolnost, že lék bude připraven v prostorách lékárny pro 

jednotlivý případ, a proto zákon hovoří o „individuální přípravě“ léku. Jakmile by totiž na 

základě lékařského předpisu došlo k hromadné výrobě, pak by již tyto aktivity nebyly kryty 

onou výjimkou383. Individuální příprava tedy znamená, že lék je vyráběn pro konkrétního 

pacienta. Jak podotýká Pítra384: „léčivem se rozumí látky používané jak přímo, tak i nepřímo 

k ochraně nebo obnově zdraví nebo ke zmírnění chorobných příznaků, a nebo k rozpoznávání 

nemoci. Mohou být upraveny do formy farmaceutických nebo diagnostických přípravků.“ 

Německá doktrína výjimku rozvedla tak, že za prostory lékárny nejsou považovány prostory 

laboratoře v nemocnici ani výrobu provedenou samotným lékařem v ordinaci385. Lze se 

domnívat, že výjimka se nebude vztahovat na výrobu doplňků stravy nebo kosmetických 

přípravků386. 

Tato možnost má výhodu při léčbě pacientů v tom, že dokáže zohlednit individuální potřeby 

pacienta, neboť dostupné léky na trhu nemusí být pro pacientův stav vhodné a dostatečně 

účinné. Předností tedy je, že lék připravený v lékárně na základě lékařského předpisu je šitý na 

míru pacienta a umožňuje přesně indikovat množství potřebné účinné látky. Dalším kladem při 

tomto způsobu výroby387 je skutečnost, že léky nebo masti nemusí obsahovat žádné 

konzervační látky, a proto jsou vhodné i pro citlivější jedince.  Lékem je možno rozumět 

nejrůznější masti, roztoky nebo čípky a v praxi jsou tyto farmaceutické produkty předepisovány 

nejen ze strany praktických lékařů nýbrž i prostřednictvím specialistů skrze onkologická 

                                                            
383 JAKL, Ladislav. JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, 2. vyd., přeprac. 
a dopl. Praha : Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2010.. ISBN: 978-80-86855-65-3, s. 145 
384 PÍTRA, Vladimír. Ochrana technické tvůrčí práce. 1. vyd. Praha: ABF nadace pro rozvoj architektury, 
stavitelství, nakladatelství a vydavatelství ARCH, 1992. s. 6.   
385 BENKARD, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. 10. vydání. München : C.H.BECK, 2006, s. 459.  
cit. IN CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, s. 154 
386 Tamtéž 
387 V zákonech některých států se objevuje sousloví „extemporaneous preparation“, tedy výroba na místě, srovnej 
například právní úpravu ze Spojeného Království, Francie, nebo Itálie. Dotazník WIPO ohledně výjimek a omezení 
patentového práva.  Odpovědi jednotlivých zemích dostupné online http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/, cit. 
22. 8. 2018 

http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
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onemocnění388. Léky takto vyrobené mohou být i veterinární389. Německá doktrína taktéž 

zmiňuje, že za předpokladu individuálního způsobu výroby bude možné výjimku vztáhnout i 

na jednotlivé účinné látky nebo patentovaný postup390. 

V zahraničních jurisdikcích se s touto výjimkou samozřejmě také setkáme a bývá to pravidlem. 

Jazykové znění se liší, nicméně i přesto lze nalézt shodné rysy. Za prvé zákony zmiňují přípravu 

v lékárně na základě lékařského předpisu a za druhé různými pojmy bývá vyjádřeno, že se jedná 

pouze o individuální případ. V Maďarsku, Finsku, Německu je v textu zákona vyjádřeno 

„příprava v lékárně pro jednotlivé případy“. Ve Francii je v právní úpravě zakotveno, že 

příprava léku v lékárně je možná jednotlivě, podobně v Itálii391. 

V České republice výroba individuálních léčiv rok od roku klesá. Avšak jak podotkl v roce 

2016 tehdejší ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta: „Nicméně jsou některé oblasti, které se třeba 

rozvíjejí. Jako například cytostatická léčba nebo speciální infuzní roztoky a podobně.“392. 

Severské státy Švédsko, Norsko a Dánsko poznamenaly, že výjimka nebyla v jejich státě 

použita od té doby, kdy výroba léku v lékárně přestala být běžnou záležitostí393. 

 
Dílčí závěr  

Zakotvení této výjimky do českého patentového práva shledávám žádoucím, byť navzdory 

současnému útlumu výroby farmaceutických produktů v prostorách lékárny. Je dobré si také 

uvědomit, že ač výjimka sleduje legitimní cíl ochrany veřejného zdraví, že se při její aplikaci 

nesetkáváme s negativními reakcemi ze strany vlastníků patentů, jak tomu bývá v případech 

uvalení nucené licence. Důvod je nasnadě: výroba lékárnou nemá z komerčního hlediska velký 

dopad a výroba léku je umožněna pouze pro jednotlivé případy. Tento důvod omezení účinku 

patentu pak není stěžejním problémem současného patentového práva.  

                                                            
388 VÁVROVÁ, Iveta. Výroba individuálních léků v lékárnách klesá, loni to bylo oproti roku 2009 o 15 procent. 
Pub. 30. 4. 2016, dostupné na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-leku-v-lekarnach-
klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska, cit. 22. 8. 2018 
389 CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, 154 s. 
390 BENKARD, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. 10. vydání. München : C.H.BECK, 2006. 459 s. cit. 
In CHLOUPEK. V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 2017, 154s. 
391 Srovnej odpovědi jednotlivých zemích, dostupné online na WWW: http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/, cit. 
22. 8. 2018 
392 Cit. In VÁVROVÁ, Iveta. Výroba individuálních léků v lékárnách klesá, loni to bylo oproti roku 2009 o 15 
procent. Pub. 30. 4. 2016, dostupné na WWW: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-
leku-v-lekarnach-klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska, cit. 22. 8. 2018 
393 STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Exception and limitations to patent rights: 
extemporaneous preparation of medicines, WIPO, 2014, s. 6, dostupné online na WWW: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_5.pdf 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-leku-v-lekarnach-klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-leku-v-lekarnach-klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-leku-v-lekarnach-klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyroba-individualnich-leku-v-lekarnach-klesa-loni-to-bylo-oproti-roku-2009-o-15-procent-_201604300530_kbrezovska
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8. Právo předchozího uživatele 
K omezením účinku patentu dochází taktéž na základě institutu práva předchozího uživatele, 

který se historicky objevuje již v Pařížské unijní úmluvě394 nebo v Dohodě TRIPS395. Jedná se 

o tradiční institut, avšak tato právní oblast není harmonizována, a proto právní úprava ani 

nemůže být ve všech smluvních státech totožná. Nalezneme však shodné rysy396. Hák označuje 

tuto možnost omezení účinku patentu jako tzv. zákonnou licenci a uvádí, že397: „zvláštnost 

tohoto typu licence spočívá v tom, že nedochází ke vzniku licenčního vztahu dvou subjektů na 

základě svobodného projevu vůle subjektů právního vztahu, nýbrž na základě specifické 

skutečnosti objektivně existující nezávisle na vůli vlastníka patentu“. Souhlas vlastníka patentu 

je nahrazen přímo právní normou, popřípadě rozhodnutím soudu398. Jinak řečeno, vlastník 

patentu nemůže vůči osobě předchozího uživatele realizovat své zápovědní právo.  

Pokusím se objasnit následující otázky. Jak právo předchozího uživatele vzniká? Jaké 

povinnosti jsou zákonem stanoveny k tomu, aby mohl vykonávat své právo? Užívá se 

v současné době ještě tento právní institut? Jaká jsou hlavní rozdíly v právní úpravě ostatních 

států? 

Nejprve se zaměřím na českou právní úpravu. Podle prvého odstavce ustanovení § 17 

patentového zákona: „patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval 

vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná 

opatření“. Podle druhého odstavce onoho ustanovení: „Nedojde-li k dohodě, může předchozí 

uživatel požadovat u soudu, aby majitel patentu jeho právo uznal.“ 

V prvé řadě se budu zabývat tím, co je to právo přednosti, neboť z dikce zákona jasně plyne, že 

okamžik vzniku práva přednosti je stěžejní. Právo priority vzniká od okamžiku podání 

přihlášky. Přihlašovatel pak má právo na poskytnutí právní ochrany před každým, kdo má právo 

přednosti z později podané přihlášky399. Přihláška však musí splňovat zákonem stanovené 

náležitosti mezi které patří označení přihlašovatele, projev vůle přihlašovatele, že žádá 

například o český patent, a v neposlední řadě část představující zjevně popis vynálezu400. 

                                                            
394 Čl. 4 odst. B Pařížské unijní úmluvy „práva nabytá třetími osobami přede dnem první přihlášky, na které se 
zakládá prioritní právo, zůstávají zachována podle vnitřního zákonodárství každé unijní země.“ 
395 Srovnej čl. 30 Dohody TRIPS doslova „limited exceptions to the exclusive rights“ 
396 Toto právo je anglicky mluvících zemích známé jako „prior use“ 
397 HÁK, Jan. Úvod ke studiu patentového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-7380-363-6, s. 78 
398 HÁL, Jan. Viz výše poznámka 397, s. 79 
399 JAKL, Ladislav, JANSA Václav, Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, vydala MUP, 
Praha, 2010, ISBN 978-80-86855-65-3, s. 102 
400 § 11 odst. 2 Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a 
průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. 
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Prioritu pak lze dohledat prostým nahlédnutím do registru Úřadu průmyslového vlastnictví, 

který každou přihlášku označí datem, hodinu a minutou osobního podání, popřípadě údajem, 

kdy do úřadu došla jiným způsobem (např. prostřednictvím pošty nebo kurýra) a přidělí 

jedinečné pořadové číslo401. Autoři komentáře však poznamenávají, že přesné vymezení minuty 

a hodiny nemá významu, nýbrž zákon právní účinky spojuje „ode dne, od něhož přísluší právo 

přednosti“402. Podle ustanovení § 27 odst. 2 patentového zákona může právo přednosti vyplývat 

i z mezinárodní smlouvy, avšak přihlašovatel jej musí uplatnit již v přihlášce vynálezu a na 

výzvu Úřadu průmyslového vlastnictví ve lhůtě stanovené prokázat, jinak se k němu nepřihlíží. 

V poznámce pod čarou je zmíněna Pařížská unijní úmluva a dalšími mezinárodními smlouvami 

mohou být i systémy regionální, tj. zejména Evropská patentová úmluva, africké regionální 

systémy ARIPO a OAPI, nebo Euroasijská patentová úmluva EAPC. Další neméně důležitou 

mezinárodní smlouvou je Smlouva o patentové spolupráci (PCT). Hovoří se o tzv. 

mezinárodním právu přednosti. Pro přiznání práva přednosti není podstatné, zda bylo podání 

přihlášky učiněno národní cestou, nebo k němu došlo na základě systému regionálních dohod.  

Podmínka využití vynálezu je časově ohraničena okamžikem vzniku práva přednosti. Druhým 

nezbytným předpokladem je nezávislost využití na původci nebo vlastníkovi patentu. Jak uvádí 

Vladimír Pítra, další z odborníků patentového práva403:„Idea osamoceného původce vynálezu 

je mrtva. Většina dnešních vynálezů není a dost dobře nemůže být výsledkem práce jediného 

člověka.“ Tuto skutečnost lze nejlépe demonstrovat ve sféře farmaceutických nebo 

biotechnologických vynálezů, tj. všude tam, kde se na řešení daného problému podílí 

kolektiv404. Jsou-li tyto osoby v pracovním poměru, pak je možné hovořit o tzv. podnikovém 

vynálezu405. Zákon podmínku nezávislosti na původci nebo vlastníkovi patentu pojímá 

absolutně406. Karel Čada v této souvislosti podotýká, že i využívání pracovníků vlastníka 

patentu nebo i společný výzkum má za následek nesplnění předpokladu nezávislosti na původci 

nebo vlastníkovi patentu407.  

                                                            
401 JAKL, JANSA. Viz výše poznámka 399, s. 102 
402 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 
2017, s. 202 
403 PÍTRA, Vladimír. Ochrana technické tvůrčí práce. 1. vyd. Praha: ABF nadace pro rozvoj architektury, 
stavitelství, nakladatelství a vydavatelství ARCH, 1992. s. 10 
404 Pak hovoříme o spolupůvodcích vynálezu 
405 Ustanovení § 9 patentového zákona 
406 HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2017, s. 120 
407 Tamtéž 
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Určitým úskalím, se kterým se může institut předchozího uživatele potýkat je pravidlo, že 

původce nemusí nijak dokazovat, že vynález je jeho vlastní tvůrčí prací. Původcovství 

k vynálezu není považováno jako věcný vztah tvůrce k jeho dílu408. Lze si představit že pro 

technické řešení, které zatím není patentově chráněné, se třetí strana pokusí patent snadno 

vyzískat. Touto osobou může snadno být například bývalý zaměstnanec výzkumného 

pracoviště, zvláště je-li seznámen s postupem a výsledky skrytého vědeckého bádání drženému 

v režimu utajení. Ve většině případů půjde institut práva předchozího uživatele ruku v ruce 

s jiným právním institutem, kterým je obchodní tajemství. Předchozí využití vynálezu musí být 

veřejnosti utajené, neboť v opačném případě by přihlašované technické řešení nesplňovalo 

jednu z podmínek patentovatelnosti a totiž novost409. Obchodním tajemstvím však nelze chránit 

ta řešení, která vyžadují souhlas příslušné autority před vstupem na trh, typicky jde o oblast 

farmaceutických výrobků nebo potravinových doplňků. Taktéž nemá smysl uvažovat o ochraně 

tímto způsobem, je-li snadné přijít na řešení problému pomocí metod reverzního inženýrství. 

Právo předchozího uživatele bude chránit osobu, která neusilovala o získání patentu. Nicméně 

zdá se být rozumné a spravedlivé, že zákon chrání i osobu, která na řešení technického problému 

přišla sama nezávisle na původci nebo vlastníkovi patentu, byť se nerozhodla jít cestou 

patentové ochrany. Obranou, která se nabízí takovému vynálezci, pokud se chce vyhnout 

potencionálním sporům s případným vlastníkem patentu je vynález kvalifikovaně zveřejnit410. 

To ovšem jen za předpokladu, že nemá v úmyslu chránit své řešení prostřednictvím obchodního 

tajemství. Následkem bude vyloučení z patentové ochrany, neboť vynález byl již zveřejněn, tj.  

byl přístupný veřejnosti před vznikem práva přednosti. Důvodem pro nepřiznání patentové 

ochrany je tudíž ztráta novosti a vynálezecké činnosti bez ohledu na to, kde a proč se tak 

stalo411. Pravděpodobně nejúčinnějším krokem, jak si usnadnit pozici v případném právním 

sporu je zveřejnit nepatentovaný vynález v odborném periodiku. 

České právo stanoví alternativní možnost, jak nabýt status předchozího uživatele vykonávání 

prokazatelných opatření před vznikem práva přednosti. Pokud předchozí uživatel nestihl 

vynález z jakýchkoliv důvodů využívat, avšak podnikl před vznikem práva priority vážné kroky 

k využívání svého vynálezu, který tou dobou nebyl patentově chráněn. Zmíněná alternativa pak 

                                                            
408 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 403, s. 9 
409 TORREMANS, Paul. Holyoak and Torremans intellectual property law. Seventh edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2013. ISBN 978-0-19-964331-8., s.159 
410 Pak by samozřejmě ani patent neměl být udělen, nicméně Úřad nemusí na toto zveřejnění přijít a lze následně 
uvažovat o zrušení patentu.  
411 ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace. 
Plzeň: Alevia, 2014.  s. 142 
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bude podle mého soudu nejvíce oceněna jednotlivými výzkumníky, kteří neoplývají 

investičním kapitálem. Výše uvedený individuální výzkumník by byl z hlediska ekonomické 

náročnosti dalších kroků vedoucích k využití vynálezu znevýhodněn oproti jiným, kteří jsou 

schopni vynález i kvůli zázemí začít využívat téměř ihned. Uvědomme si též náročnost a leckdy 

zdlouhavost při uzavíráním smluv na vybavení specializovaných strojů sloužících k využití 

patentovaného postupu, což pocítí právě jednotlivý vynálezce nejvíce. Proto shledávám 

žádoucím, aby tato alternativa byla zakotvena v zákoně. V některých státech nejsou pro 

všechny výzkumníky stejné možnosti a dá se říci, že určitá podmnožina vynálezců je 

znevýhodněna na úkor jiných412. Pouhé testování produktu nemá za následek vznik práva 

předchozího uživatele. Na druhou stranu status předchozího uživatele by podle mého soudu 

mohl být přiznán, jedná-li se o již vyrobený předmět a vynálezce je ve fázi vyjednávání smluv 

s distributory ohledně vstupu na trh. Tato alternativa nepůsobí v praxi obtíž a není na úkor 

vlastníků patentu, pokud neúměrně nezasahuje do jejich práv.  

Pro přiznání práva předchozího uživatele musí být přítomna i subjektivní složka413, jinak 

řečeno, tento subjekt musí mít vůli skutečně využít dané řešení.  

Obrátím-li svou pozornost vymezení tohoto institutu v zahraničních jurisdikcích, pak je obecně 

přijímáno, že předchozí uživatel využil vynález před vznikem práva priority414 a je oprávněn 

pokračovat ve využívání jeho vynálezu i poté, co byl patent udělen. Dochází tedy k omezení 

účinku patentu. Toto právo je v zásadě pojímáno jako osobní, tj. není možné jej převádět 

licenční smlouvou. Jednotlivé státy však mohou další podmínky stanovit odchylně415, naše 

právní úprava pak dovoluje převod práva předchozího uživatele na jiný subjekt, nabývá-li daný 

subjekt tento status v souvislosti s převodem společnosti416. V některých zemích je navíc 

stanoveno, že k převodu může dojít pouze inter vivos, tj. za života předchozího uživatele, nebo 

na základě dědické sukcese spolu s převodem společnosti417.  

                                                            
412 Hlavně univerzity v USA jsou zvýhodněny oproti jiným vynálezcům, když jejich patent vůbec nepodléhá 
omezení účinku patentu na základě institutu předchozího uživatele. Jistě mi dáte za pravdu, že tato právní úprava 
by byla v našich právních poměrech nepředstavitelná. 
413 HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN, Petr. Viz výše poznámka 406, s. 121 
414 V americké právní úpravě je kromě práva priority stanoven další časový okamžik, tj. datum zveřejnění a 
rozhodný okamžik je ten, který nastal dříve.  
415 Podle právní úpravy Japonska je dovoleno převést právo předchozího uživatele na odlišný subjekt licenční 
smlouvou za předpokladu souhlasu vlastníka patentu, případně též nabyvatele výlučné licence. Cit. In WIPO 
STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Exceptions and Limitations to Patent Rights: Prior 
Use, Twentieth Session, Geneva, January 27 to 31, 2014., číslo dokumentu: SCP/20/6v, dostupné online na WWW: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255206, cit. 20. 8. 2018, bod 37; dále jen „WIPO 
Standing Committee“ 
416 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 
2017, s. 150 
417 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 38 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255206
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V další části se pokusím nastínit, jakým způsobem se právní úprava může v jednotlivých 

znacích odchylovat, přičemž vycházím i z odpovědí jednotlivých zemí k dotazníku týkajícímu 

se výjimek a omezení patentového práva pro WIPO.V hlubší analýze problému se hodlám 

věnovat v první řadě právní úpravě ve Spojených státech amerických, kde v nedávné době 

proběhla diskuze při přijímání American Invents Act, a tak se tento institut dostal do pozornosti 

zákonodárců i odborníků. V neposlední řadě se blíže zaměřím na právní úpravu a relevantní 

judikaturu ve Spojeném království. 

Je zřejmé, že právo předchozího uživatele nabývá v ostatních zemích různé šíře. Podle českého 

práva je jako první alternativa stanoveno „kdo využíval vynález“. Paralelu této možnosti 

nalezneme ve všech jurisdikcích, které tuto úpravu připouští. Tak se lze setkat s právní úpravou 

ve Spojených státech, která připouští „komerční využití418“, což je jistě mnohem obtížnější 

naplnit než pouhá podmínka využití vynálezu podle českého práva. Ve Francii je naopak právní 

úprava benevolentnější, když pro přiznání práva předchozího uživatele stačí už „vlastnictví 

vynálezu, který je předmětem patentu“ 419. Dále například Kanada stanovuje, že „zakoupení, 

vyrábění nebo získání předmětu definovaného v nároku“ není porušením práv k patentu420.  

Většina členských států Světové organizace duševního vlastnictví421 připouští i druhou 

možnost, jak nabýt práv předchozího uživatele. V českém patentovém zákoně ji nalezneme pod 

slovy „kdo k využití vynálezu vykonal prokazatelná opatření“. V ostatních státech je toto 

sousloví vyjádřeno jinými jazykovými prostředky, setkáme se například s „faktickými a 

vážnými přípravami“422, „nezbytnými přípravami“423, „značnými přípravami“424 či „nezbytné 

přípravné práce“425.  

Dalším předpokladem pro přiznání práva předchozího uživatele je splnění požadavku dobré 

víry, která sice v českém zákoně není výslovně zakotvena, nicméně odborná veřejnost jej 

vyvozuje. Přímo v zákonném textu se o dobré víře dočteme v ustanovení § 64 Patentového 

zákona z roku 1977 Spojeného království426, stejně tak ustanovení § 273 písm. a) odst. 1 

                                                            
418 35 U. S. Code § 273 písm. a) odst. 2 
419 Článek L613-7 Code de la propriété intellectuelle, cit. In WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, 
bod 22 
420 Ustanovení § 56 tamního zákona, cit. In WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 22  
421 World Intellectual Property Organization, dále jen „WIPO“ 
422 Článek 64 Patentového zákona Chorvatska, WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 23 
423 Ustanovení § 12 německého patentového zákona, WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 23 
424 Například polská právní úprava, článek 71 Zákona k průmyslovému vlastnictví, cit. ve WIPO Standing 
Committee, viz výše poznámka 415, bod 23 
425 Ustanovení § 23 patentového zákona Rakouska, cit. ve WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, 
bod 23 
426 TORREMANS, Paul. Viz výše poznámka 409, s. 159  
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AIA427. Podle španělského zákona vynálezce nebude užívat v dobré víře, pokud vynález 

zpronevěřil nebo jej nabyl neférovým způsobem428. Polská úprava zahrnuje do tohoto institutu 

i nezávislost na vlastníkovi patentu při výzkumu, stejně jako vlastní přesvědčení, že vynález 

může svobodně užívat429. 

Nezávislost na dalších osobách zná české patentové právo a další země nebudou výjimkou. 

Otázka důkazního břemene leží na v převážné většině států na předchozím uživateli, který jej 

musí nést. Tak je tomu v České republice, Spojených státech, Spojeném království, Portugalsku 

a dalších zemích. V Maďarsku se má za to, že předchozí uživatel jednal v dobré víře, pokud 

není prokázáno, že se účastnil na vývoji s vlastníkem patentu430, stejně tak na Slovensku431. 

Předchozí uživatel musí vynález využívat, to znamená, že zastavení využívání (vyjma toho 

dočasného) před vznikem práva přednosti má za následek nepřiznání práv předchozího 

uživatele a zmíněné pravidlo platí nejen v České republice, ale též v mnoha dalších zemích, 

například v Austrálii432. Tamní právo taktéž neumožnuje, aby uživatel užil vynález na jiném 

území pro přiznání statusu předchozího uživatele, nýbrž k využití musí dojít na území daného 

státu, stejnou právní úpravu mají také kupříkladu v Německu, Španělsku, Nizozemí, Japonsku 

nebo Francii433.  

V některých státech je stanovena časová podmínka, podle amerického práva předchozí uživatel 

může vynález komerčně využívat alespoň jeden rok před zveřejněním. Podle mého názoru je 

tato podmínka zbytečně přísná a převážně negativní dopad bude mít pro individuální vynálezce. 

Proto se mezi odborníky objevují názory, že tento požadavek by měl být ze zákona vyňat434. 

Další argumentem může být, že tento požadavek může být značně nepřiměřený v oblastech 

techniky s dynamickým rozvojem jako je oblast biotechnologie, kde tato lhůta může zapříčinit 

zastaralost řešení. Jinak řečeno, je více než pravděpodobné, že první vynálezce i podatel 

přihlášky na své technické řešení přijde téměř současně či o nějaký čas později a v tomto směru 

se zdá být příliš velkým hazardem spoléhat se na ochranu skrze předchozího uživatele. 

                                                            
427 35 U. S. Code 
428 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 24 
429 Tamtéž 
430 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 29 
431 Tamtéž 
432 COX Sarah, Prior Use as a Defence to Patent Infringement - the Devil is in the Detail, pub. 9 April 2018, 
dostupné na WWW: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=033a0f1d-4f3d-4b00-9521-5fd50fa7c24e, 
cit. 20. 8. 2018 
433 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 39 
434 KHAMIN, Aleksey. America Invents Act´s Prio User Defense: Lessons from Global Patent Regimes and 
Legislative History, Journal of Technology & Law, Volume XV, Spring 2015, ISSN 2164-800X, online, s. 156, 
dostupné na WWW: https://tlp.law.pitt.edu/ojs/index.php/tlp/article/viewFile/166/176, cit. 19. 8. 2018 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=033a0f1d-4f3d-4b00-9521-5fd50fa7c24e
https://tlp.law.pitt.edu/ojs/index.php/tlp/article/viewFile/166/176
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Ohledně šíře a případného rozšíření výjimky je předpokládáno, že bývá určeno k danému datu, 

přičemž výslovně je někdy umožňováno využití v původní šíři kupříkladu v Číně, Španělsku 

nebo Brazílii435. Oproti tomu rozšíření následkem objemu nebo množství výrobku při 

komerčním užití a vylepšení vynálezu, který nezasahuje do dodatečně potvrzené patentové 

ochrany je povoleno ve Spojených státech436. Judikatura Spojeného království437 stanoví, že 

šíře výjimky není přísně omezena na akty shodné s těmi, které byly provedeny přede dnem 

přednosti, ale toto jednání se nesmí překlenout ve výrobu jakéhokoliv produktu nebo rozšíření 

výroby jinými produkty438. 

WIPO se ve svém dokumentu zmiňuje i o odměně, která ve většině států není přiznávána439 a 

v závěru zprávy je zmíněno, že převážná většina členských zemí považují svou právní úpravu 

tohoto institutu jako adekvátní k plnění stanovených zákonných cílů, a tak nejsou v plánu 

změny legislativy440. 

 

Spojené státy americké 

Právní úprava amerického patentového práva doznala s přijetím America Invents Act značných 

změn, když přešla na systém first-to-file441, odkud také institut pochází442. Došlo posléze k 

zatraktivnění institutu obchodního tajemství a v některých oblastech je ochrana touto formou 

preferována před patentovou ochranou443. Hybatelem se v této oblasti stalo soudní rozhodnutí 

State Street & Trust Co. v. Signature Fin.Group, Inc.444, když soud prohlásil, že obchodní 

metody jsou patentovatelné, což do té doby nebylo všeobecně přijímáno445. Výsledkem 

politického tlaku bylo zakotvení limitované výjimky do právní úpravy v roce 1999 tzv. America 

Inventors Protection Act446, kde se právo předchozího uživatele vztahovalo pouze ke zmíněným 

obchodním metodám.  Nedávno přijatý zákon AIA pak přinesl další změnu v tom, že výjimka 

se již vztahuje na všechny patenty447. K uplatnění práv předchozího uživatele musí být 

                                                            
435 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, body 31 a 32 
436 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 33, srovnej ustanovení § 273 písm. e) odst. 3 AIA 
437 Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727 
438 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 33 
439 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 40 
440 WIPO Standing Committee, viz výše poznámka 415, bod 46 
441 Uvádí se, že jde o největší změnu tamního patentového práva od roku 1952. 
442  NEU, Jacob. Patent Prior User Rights: What´s the Fuss? VANDERBILT LAW REVIEW EN BANC, volume 
66, May 2013, s. 3, dostupné na: WWW https://www.vanderbiltlawreview.org/wp-
content/uploads/sites/89/2013/05/Neu_66_Vand_L_Rev_En_Banc_1.pdf, cit 22. 8. 2018 
443 Záleží také o jakou oblast se jedná. Nepatentovatelné záležitosti pak budou chráněny skrze obchodní tajemství.  
444 State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp., Inc., 149 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 1998) 
445 NEU, Jacob. Viz výše poznámka 442, s. 5 
446 Dále jen „AIPA“ 
447 Srovnej § 273 písm. a) AIA 

https://www.vanderbiltlawreview.org/wp-content/uploads/sites/89/2013/05/Neu_66_Vand_L_Rev_En_Banc_1.pdf
https://www.vanderbiltlawreview.org/wp-content/uploads/sites/89/2013/05/Neu_66_Vand_L_Rev_En_Banc_1.pdf
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prokázáno „by clear and convincing evidence“448, což zůstalo stejné jako v předešlém 

zákoně449. 

Tato výjimka může také dobře posloužit proti nepřístojnosti nelegálního využívání 

patentovaného vynálezu ve výrobních závodech v jiných zemích450. Proto je lepší spolehnout 

se na institut předchozího uživatele, neboť je téměř nemožné zjistit, zda patentovaný vynález 

není nelegálně využíván v zahraničí. Odborníci poukazují na skutečnost, že výjimka podle 

zákona AIPA byla více lákavá, když dovolovala prvnímu vynálezci, který neukrýval vynález 

nebo jej nezatajoval, získat práva k patentu proti pozdějšímu vynálezci, který první podal 

přihlášku451. Pokud řízení skončilo udělením patentu, pak první vynálezce disponoval 

zápovědným právem.   

Problémem v praxi může být i jednoroční požadavek komerčního využívání vynálezu, neboť 

to může být i riskantní rozhodnutí, zejména je-li reálná šance, že konkurence je schopná do 

dvanácti měsíců přijít na stejné řešení a nechat jej patentovat452. 

Někteří autoři zastávají názor, že právo předchozího uživatele ve Spojených státech je 

protiústavní, když zasahuje do zápovědného práva vlastníka patentu453.  Mezi experty se objevil 

i názor, že tento institut odrazuje od zveřejnění vynálezu, a tím pádem dochází k odlivu znalostí, 

čímž snižuje hodnotu patentu454. Jiný výklad má za to, že tento institut povzbuzuje k ochraně 

skrze obchodní tajemství a nestimuluje k vynálezům, jež by jinak byly přístupné veřejnosti 

vzhledem ke zveřejnění455.V opozici k těmto názorům stojí společnost Microsoft, jeden 

z největších vlastníků patentů vůbec, když shrnuje, že společnost nevěří, že tato výjimka působí 

riskantně na úkor patentové ochrany, nýbrž456:„Spíše, opíraje se o zkušenosti v mnoha 

jurisdikcích poskytujících ochranu právům předchozího uživatele, věříme, že tato práva obecně 

působí způsobem, který je příznivý pro inovace, zvláštně pro jistotu podnikání a pro investování 

                                                            
448 Srovnej § 273 písm. b) AIA, důkazní břemeno leží na osobě, jež se práv předchozího uživatele dovolává 
449 NEU, Jacob, viz výše poznámka 442, s. 7 
450 KHAMIN, Aleksey. Viz výše poznámka 434, s. 145  
451 KHAMIN, Aleksey. Viz výše poznámka 434, s. 144 
452 NEU, Jacob, viz výše poznámka 442, s. 14 
453 QUINN, Gene, The Constitutional Argument Against Prior User Rights, 
IPWATCHDOG (June 14, 2011, 4:21 PM), www.ipwatchdog.com/2011/06/14/the-constitutionalargument- 
against-prior-user-rights, cit. podle NEU, Jacob, viz výše poznámka, s. 9 
454 ROHRBACK Robert L., Prior User Rights: Roses or Thorns, 2 U. BALT. INTELL. POP. L.J. 1, 
12–25 (1993), cit. v KHAMIN Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 142 
455 HILL Leslie M., Prior User Defense: The Road to Hell Is Paved with Good and Bad Intentions, 
10 FED. CIRCUIT B.J. 513, 548 (2001). cit. v KHAMIN Aleksej, viz výše poznámka 434, s. 142 
456 Dopis od ALBERT Jason, Associate General Counsel, Microsoft Corp., United States Patent 
and Trademark Office (Nov. 8, 2011), s. 7, dostupné t http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur- 
2011nov08-microsoft_corporation.pdf, cit. 18. 8. 2018 
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do komercionalizace nových technologií.“ Taktéž americký Patentový a známkový úřad457 ve 

své zprávě podotýká, že v ostatních jurisdikcích práva předchozího uživatele nejsou 

problematická a ve skutečnosti jsou akceptovanou praktikou. V jiných zemích podle zprávy 

nejsou negativní zkušenosti a neobjevují se téměř žádné spory458. Další argumentem je, že 

mnoho drobných zlepšeních a technologií jednoduše nestojí za značné náklady pro získání 

patentové ochrany a jejího vynucování459. 

Podle platné právní úpravy v ustanovení § 273 AIA pod tuto výjimku nespadají tzv. nezbytné 

přípravy, které jsou možná alternativa v jiných zemích. V odborném článku Aleksey Khamin 

podotýká, že tento krok byl učiněn po dohodě s univerzitami460. Stejný autor dále poukázal, že 

otázka komerčního využití a požadavek jednoho roku jsou vzájemně provázané otázky, neboť 

širší interpretací toho, čemu se rozumí komerční využití může mít dopad ohledně důkazního 

břemene na jednoletý požadavek461. 

Jednotlivým vynálezcům se bude hodit širší interpretace sousloví „komerční využití“, neboť 

většinou se nezabývají komerční sférou a je tak mnohem obtížnější tento předpoklad naplnit. 

Dále je stanoveno shodně jako v jiných zemích zákaz převodu práv od oprávněného uživatele 

na jiný subjekt vyjma případu převodu společnosti, když se podle zákona jedná o osobní 

výjimku462.  

V ustanovení zákona AIA písm. e) odst. 5 A) je stanovena další výjimka, která myslím, nemá 

ve světě obdoby. Překvapující totiž je skutečnost, že patent, který byl udělen institucím vyššího 

vzdělávání, tj. nejčastěji univerzitám, nemůže být omezen právy předchozího uživatele. Za 

těchto okolností vstupují do partnerství s univerzitami ostatní subjekty463, aby docílili toho, že 

jejich patent nebude podléhat omezením účinku z důvodu práv předchozího uživatele464.Toto 

ustanovení jen dokazuje, jak silné postavení mají univerzity ve Spojených státech, pokud to již 

nebylo zjevné z předchozího textu. Proto se také v oblasti biotechnologií, chemie a všude, kde 

                                                            
457 The United States Patent and Trademark Office, dále jen „USPTO“ 
458 KAPPOS David J., STANEK REA Teresa, THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK 
OFFICE, The Report On The Prior User Rights Defense, 2012, s. 12, dostupné na 
https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-pur_report.pdf, cit. 19. 8. 2018 
459 NEU, Jacob. Viz výše poznámka 442, s. 9 
460 KHAMIN Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 154 
461 KHAMIN Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 156 
462 Srovnej ustanovení § 273 písm. e) odst. 1 nadepsaný „personal defense“ 
463 Joint-venture dohody apod. 
464 VOGEL, Brian J., SCHULTZ Ryan, The “New” Prior User Rights Defense Under The AIA: What’s To Come 
For The Clean Technology Industry, Intellectual Property Today, January 2013, dostupné na WWW: 
https://www.robinskaplan.com/~/media/pdfs/the%20new%20prior%20user%20rights%20defense%20under%20

the%20aia.pdf?la=en , cit. 19. 8. 2018 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-pur_report.pdf
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mají univerzity silné postavení v oblasti výzkumu a vývoje, badatelé nebudou snažit chránit své 

vynálezy prostřednictvím obchodního tajemství465. 

Vzhledem k jazykovému znění zákona a s přihlédnutím k existenci zvláštní výjimky pro 

univerzity, lze dost dobře usuzovat, že největší užitek přinese právě univerzitám a obchodním 

korporacím, ale nikoliv jednotlivým vynálezcům. Záleží už jen na soudech, jakým způsobem 

budou interpretovat ono sousloví „komerční využití vynálezu“. 

 

Spojené království 
Relevantní právní úpravu k dané problematice nalezneme v ustanovení § 64 Patentového 

zákona z roku 1977. Stejně jako trend v celosvětovém měřítku, ani v této zemi není mnoho 

sporů při aplikaci této výjimky. Soudy řešily jen několik málo případů a zatím ani jeden z nich 

nedopadl pro údajné předchozí uživatele úspěšně466.  

Jedním z nich bylo soudní rozhodnutí Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd.467, jež se týkal 

zařízení kontrolující rovnováhu vrtule helikoptéry. Vlastník patentu, společnost Helitune Ltd. 

získala k tomuto zařízení patent. V soudním sporu se žalovaná strana bránila tvrzením, že tento 

prototyp vyráběla, a plány k hromadné výrobě měla již předtím, než vlastníkovi patentu vzniklo 

právo přednosti468. Soud však případ uzavřel s tím, že pouhé vlastnictví fungujícího prototypu 

nebylo schopné založit práva předchozího uživatele, neboť nebyl naplněn prvek „účinných 

příprav“469. Další podstatnou informací je, že pro přiznání obrany na základě práv předchozího 

uživatele musí být daný subjekt velmi blízko komerčnímu prodeji470. 

V jiném případu Lubrizol Co. v. Esso Petroleum Co.471odvolací soud konstatoval, že právo 

předchozího uživatele se nevztahuje na výrobu jakéhokoliv výrobku po vzniku práva přednosti 

a ani není možné výrobu rozšířit o další výrobky472. Žalovaná strana se totiž hájila tím, že 

vyrobené mazací oleje dovezla do Spojeného království, kde je testovala a provedla značné 

přípravy k vybudování výrobních strojů473. Nicméně jejich argumenty soud nevzal za své, když 

účinné přípravy mají být tak pokročilé, že jejich výsledkem může být porušení práv 

                                                            
465 NEU Jacob, viz výše poznámka 442, s. 13 
466 KHAMIN, Aleksey. Viz výše poznámka 434, s. 139 
467 Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd.  [1991] F.S.R. 171 (Eng.). 
468 KHAMIN, Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 139 
469 Tamtéž 
470 KHAMIN, Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 140 
471 Lubrizol Co. v. Esso Petroleum Co [1998] R.P.C. 195  
472 APLIN, Tanya; DAVIS, Jennifer. Intellectual Property Law; Text, Cases, and Materials, Third Edition, Oxford: 
Oxford University Press, 2017, s. 839 
473 KHAMIN, Aleksey, viz výše poznámka 434, s. 140 
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k patentu474. Soudce Jacob J v obiter dictu též sdělil, že při rozhodování, zda aktivity jsou 

shodné, musí být vzaty do úvahy i jiné aspekty, totiž i technické a komerční. Jsou dovoleny 

drobné variace například ohledně začínajícího materiálu, protože požadovat naprosto přesné 

předchozí jednání by mělo za následek iluzorní ochranu475. Proto odborníci uznávají, že musí 

jít buď o stejné nebo o pouze „značně identické“ konání předchozího uživatele476. To také 

znamená, že výjimka se neuplatní pro následné konání zcela odlišnému při jednání před 

vznikem práva přednosti477. Je možné, že někdo další v době mezi podáním přihlášky a 

zveřejněním začne s přípravami a produkcí něčeho co podléhá patentovým nárokům478. 

Nejenom že produkce po datu zveřejnění je žalovatelná, stejně tak veškeré zboží, které vyrobil 

před tímto datem ať už bylo prodáno, je v držení jeho, případně jiné osoby a tímto porušuje 

patentové nároky479. V těchto případech bude prodejce porušovat jeho zákonné smluvní záruky, 

jakkoliv má právo prodeje i když jeho kupující zboží má nerušený výkon vlastnického práva480. 

Soudní řízení pro porušení v době mezi podáním a udělením patentu může lze vést až po udělení 

patentu a odpůrce svým jednáním musí porušit nejen ty finální schválené patentové nároky, ale 

též nároky uvedené v zveřejněné žádosti o patentu481. Zde je zřejmě problém, protože patentové 

nároky v této době, tj. mezi zveřejněním žádosti a udělením patentu mohou být nedostižné. 

Potencionální porušovatel nemusí mít vůbec tušení, že porušuje něčí nároky, zejména proto, že 

nemá informaci, v jakém rozsahu bude patent schválený482.  Odborníci shrnují, že tato pravidla, 

na která stěží budeme nahlížet jako nezbytná, vytvářejí nenadálé hrozby ve fungování celého 

patentového systému483. 

Výjimka se vztahuje pouze na konání, které se uskutečnilo na území Spojeného království484, 

byť někteří odborníci připouštějí, že ochrana snad bude poskytnuta i když k jednání došlo na 

území evropského hospodářského prostoru485. Avšak v každém případě musí předchozí 

uživatel jednat v dobré víře. 

                                                            
474 Srovnej „preparations . . . so advanced as to be about to result in the infringing act being done.” 
475 APLIN, Tanya; DAVIS Jennifer. Viz poznámka výše 472, s. 839 
476 TORREMANS, Paul. Viz výše poznámka 409, s.159 
477 BENTLY, Lionel; SHERMAN Brad. Intellectual property law. Fourth edition. Oxford: Oxford University 
Press, 2014, s. 638 
478 CORNISH, W. R; LLEWELYN David; APLIN Tanya Frances. Intellectual property: patents, copyright, 
trademarks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2010. s. 281  
479  CORNISH, LLEWELIN, APLIN, viz výše poznámka 478, s. 281 
480 Tamtéž 
481 CORNISH, LLEWELIN, APLIN, viz výše poznámka 478, s. 280 
482 Tamtéž 
483 CORNISH, LLEWELIN, APLIN, viz výše poznámka 478, s. 281 
484 APLIN, Tanya; DAVIS Jennifer. Viz výše poznámka 472, s.  839 
485 BENTLY, Lionel; SHERMAN Brad. Viz výše poznámka 477, s. 638 
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V předcházející stati jsem se věnovala tomu, jak právo předchozího uživatele vznikne. Nyní 

zodpovím, jaké povinnosti jsou zákonem stanoveny k tomu, aby mohl vykonávat své právo. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o utajené využití vynálezu, pak nedochází ani k zápisu do 

žádné evidence a předchozí uživatel musí vlastníkovi patentu prokázat, že jím byl před vznikem 

práva přednosti. K soudnímu řízení tedy nemusí dojít, stačí když se dohodnou486. Jak ovšem již 

bylo zmíněno, například soudní praxe ve Spojeném království ukazuje, že předchozímu 

uživateli se často nepodaří nést důkazní břemeno. Odborníci proto spatřují hlavní příčinu tohoto 

neúspěchu v tom, že se jen velmi těžko prokazuje, že k využití patentově chráněného řešení 

došlo nezávisle na původci nebo majiteli patentu487. Třeba proto, že uživatele ani nenapadlo 

shromažďovat důkazní materiály pro případ budoucího sporu s vlastníkem patentu. Vladimír 

Pítra podotýká, že488: „Právo předchozího uživatele se bohužel často uplatňuje až v případě 

žaloby o porušování patentu, což je přirozeně nešvar, protože vyvázání účinku z patentu by 

mělo předcházet každému patentovému sporu.“. Je pravdou, že špatná praxe na českém území 

ještě v minulém století představovala zneužití tohoto institutu. Společnosti vlastněné státem 

chráněné vynálezy využívaly, aniž měly v úmyslu zaplatit přiměřenou licenční odměnu a 

námitku předchozího uživatele vznášely až během soudního řízení iniciovaného na základě 

žaloby kvůli zaplacení odměny podané vlastníkem patentu489. Jaké se tedy naskytují možnosti, 

chce-li se předchozí uživatel vyvázat z účinku z patentu? Správnou cestou není-li dohoda dost 

dobře možná, je žalovat na určení práva podle ustanovení § 80 občanského soudního řádu490, 

což bude nejčastěji iniciovat domnělý předchozí uživatel. Autoři komentáře usuzují, že 

určovací žalobu by mohl podat též vlastník patentu, prokáže-li naléhavý právní zájem na 

odstranění právní nejistoty s ohledem na faktický stav, s tím, že v opačném případě by mu bylo 

bráněno vykonávat právo na spravedlivý proces491. Zajímavé totiž je, že hmotněprávní nárok 

práva předchozího uživatele má zejména samostatnou procesní dimenzi a není to proti námitka 

v řízení na porušení práv z patentu, jak by se na první pohled mohlo zdát492. 

                                                            
486 Srovnej ustanovení § 17 odst. 2 patentového zákona 
487 JAKL, Ladislav; JANSA Václav, viz výše poznámka 399, s. 146 
488 PÍTRA, Vladimír. Viz výše poznámka 403, s. 14 
489 Informace získané na základě konzultace u pana doc. Pítry 
490 podle ustanovení § 80 občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.), „Určení, zda tu právní poměr nebo právo 
je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem.“ 
491 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol., viz výše poznámka 402, s. 151 
492 Informace získané na základě konzultace u pana doc. Pítry 
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V současné době se naštěstí aktéři dohodnou na licenční odměně a institut tak přestal být 

nástrojem ke zneužití práva493.  

 

Dílčí závěr 

Docházím k závěru, že ač se jedná o tradiční institut, v praxi není příliš využíván. Důvodů může 

být několik. Především se může subjekt rozhodnout svůj vynález chránit patentově nebo kvůli 

nedostatku důkazů uživatel nemůže své postavení prokázat. Na podkladě amerického 

patentového práva lze vidět i příliš obtížně naplnitelné předpoklady k přiznání těchto práv. Za 

prvé je to jednoroční požadavek využívání a za druhé komerční využívání vynálezu. Sami 

experti na tuto tématiku přiznávají, že bude dost záležet na tom, jakým způsobem soudy budou 

vykládat sousloví komerčního využívání, neboť jejich interpretace bude reflektovat zúžení nebo 

rozšíření právní ochrany pro jednotlivé vynálezce. Kladem budiž, že česká právní úprava obě 

zmíněné podmínky nemá a zákon hovoří pouze o využívání vynálezu nebo o vykonání 

prokazatelných opatřeních kdykoliv před vznikem práva přednosti. Nesmíme si však jeho 

postavení zobrazovat v příliš růžových barvách, existuje několik hrozeb, kterým může čelit. Za 

prvé, je-li konkurence schopnější, než očekával, pak po vzniku patentové ochrany nebude moci 

rozšířit své řešení o další výrobky nebo služby. Čelí také hrozbám reverzního inženýrství nebo 

vyzrazení obchodního tajemství494.  To vše by měl předchozí uživatel zvážit, než se rozhodne 

nejít cestou patentové ochrany. Spoléhat se na ochranu práv přechozího uživatele není příliš 

rozumné ve vysoce konkurenčních oborech, nebo těch s nízkými bariérami vstupu jako oblast 

technologie, biotechnologie, nebo softwaru495. Nelze také doporučit ochranu skrze práva 

předchozího uživatele u vynálezu s velkým komerčním potenciálem, naopak menší vynálezy 

nebo u nevelkých zlepšeních není na škodu, jsou-li chráněny skrze tento institut. 

 

                                                            
493 Srovnej ustanovení § 8 současného občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb, „Zjevné zneužití práva nepožívá 
právní ochrany“ 
494 Zejména dochází-li často k obměně zaměstnanců 
495 NEU, Jacob. Viz výše poznámka 442, s. 15 
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9. Omezení účinku patentu ve vztahu k dopravním 
prostředkům 

Jedno z možných omezení účinku patentu platí pro vynálezy na lodích, letadlech a vozidlech. 

Za předpokladu využití vynálezu na lodích jiných zemí, které jsou členy Pařížské úmluvy na 

ochranu průmyslového vlastnictví, v lodním tělese, ve strojích, lodní výstroji, v přístrojích a 

v jiném příslušenství těchto lodí, užití vynálezu neporušuje práva vlastníka patentu, když tyto 

dopravní prostředky se dostanou na naše území náhodně nebo přechodně, jestliže se tu těchto 

předmětů užije jen pro potřeby lodi. Toto stanovení § 18 písm. a) patentového zákona se bude 

aplikovat nejen v případě lodí, nýbrž i pro jiné příslušenství, které je užito pro potřeby lodi. 

Ustanovení chrání i náhradní díly těchto prostředků a dočasnost znamená, že se jedná o situaci 

v mezinárodním provozu496.  

Obdobné ustanovení nalezneme v § 18 písm. b) patentového zákona, jenž upravuje letadla nebo 

vozidla unijních zemí, nebo součásti těchto letadel či vozidel, které se staví nebo uvádí do 

provozu, dostanou-li se přechodně nebo náhodně na území České republiky. Komentářová 

literatura zmiňuje, že se jedná o závazky vyplývající ze Smlouvy o mezinárodním civilním 

letectví497. 

Tyto dvě ustanovení mají přímou souvislost s principem teritoriality, o němž již bylo již výše 

pojednáno. Proto je pro oba zmíněné případy společné, že tyto lodě, letadla, vozidla musí být 

vozidla unijních zemí, neboť se vztahuje jen na členy Pařížské unijní úmluvy a dopravní 

prostředky, nebo jejich součásti či příslušenství těchto dopravní prostředků se nacházejí na 

našem území náhodně nebo přechodně, nikoliv však trvale.  

Podle německé doktríny spadají pod tuto výjimku pomůcky sloužící k přepravě a rozumí se 

jimi například nákladní kontejnery či železniční vagony498. Již Pařížská unijní úmluva v čl. 5 

ter obsahovala obdobné ustanovení499:„V žádné unijní zemi se nepokládá za porušení práv 

majitele patentu: 1. Upotřebí-li se na lodích ostatních unijních zemích patentovaných zařízení 

v lodním tělese, ve strojích, v lodní výstroji, přístrojích a v jiném příslušenství, když se na tyto 

                                                            
496 JAKL, Ladislav; JANSA Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, vydala MUP, 
Praha, 2010, ISBN 978-80-86855-65-3, s. 144 
497 CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 
2017, s. 153 
498 Tamtéž 
499Pařížská unijní unijní úmluva, online na WWW: www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Parizska-
umluva.pdf, cit. 6. 4. 2018  
 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Parizska-umluva.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Parizska-umluva.pdf
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lodě dostanou na čas nebo náhodně do vod příslušné země, s výhradou, že se tu těchto předmětů 

upotřebí jenom pro potřeby lodní; 2. Upotřebí-li se patentovaných zařízení při stavbě nebo 

provozu leteckých nebo pozemních vozidel jiných unijních zemí, nebo u součástí těchto vozidel, 

dostanou-li se přechodně nebo náhodně do této země“ . 

Dodám snad jen, že náš současný patentový zákon onu úpravu převzal. Soudní judikatura ke 

zmiňovanému ustanovení je mizivá, jelikož tato oblast nepředstavuje palčivý problém 

současného patentového práva.  
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10. Závěr 

Autorka práce pojednává o vztahu mezi pojmy vynález a patent. Zákon neukládá závazný 

právní popis vynálezu pouze stanoví takzvané podmínky patentovatelnosti, které musí být ve 

svém součtu splněny. Jedná se o požadavek novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové 

využitelnosti. Patentový zákon dále v ustanovení § 3 odst. 2 stanovuje, že za vynálezy se 

nepovažují zejména objevy, vědecké teorie a matematické metody; estetické výtvory; plány, 

pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, 

jakož i programy počítačů nebo podávání informací. Patentovatelnost předmětů nebo činností 

spadající do odstavce druhého ustanovení § 3 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška 

vynálezu nebo patentu týká těchto předmětů nebo činností. Dále zákon stanovuje i výluky 

z patentovatelnosti, když z určitých důvodů vynález není patentově chráněn, jako například 

vynálezy, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Tento rozpor však 

musí být prokázán. Autorka dospěla k závěru, že nejvíce diskutovaným tématem ohledně 

omezení účinku patentu je výjimka experimentálního užití a dále tzv. Bolar výjimka. Znalci 

českého patentového práva se vyslovují v tom smyslu, že zpravidla zahrnuje čisté vědecké 

zkoumání. Nicméně podle německé doktríny šíře výjimky pokrývá i smíšené účely, tj. je-li 

přítomen i komerční účel. Tato otázka zatím nebyla českými soudy objasněna, a tak nelze 

s jistotou usuzovat, zda pod výjimku experimentálního užití budou spadat i tyto smíšené účely. 

Ohledně optimální šíře experimentální výjimka autorka dospívá k závěru, že největší užitek 

přináší tzv. úzce pojatá experimentální výjimka nejen s ohledem na ochranu výlučných práv 

vlastníka patentu. Tento právní závěr umocňuje i skutečnost, že účinkem úzce pojaté 

experimentální výjimky může vlastník patentu využít své zápovědní právo a tato legální 

možnost zajišťuje potenciální vrácení vynaložených nákladů na výzkum a vývoj a dále tak 

disponovat prostředky na další projekty v oblasti aplikovaného výzkumu. Na druhou stranu 

prosazení úzké šíře tohoto omezení účinku patentu, mám na mysli ve stejném rozsahu jako v 

americkými soudy řešeném případu Maday v Duke University, nebude optimální. Ideálním 

řešení jistě není ani široce pojatá výjimka, neboť se zde ztrácí smysluplný institut zápovědního 

účinku vlastníka patentu. Systém patentové ochrany by pak poněkud postrádal na přitažlivosti.  

Nejen v českém právním řádu je zakotvena tzv. Bolar výjimka podle ustanovení § 18 písm. e) 

patentového zákona. Bolar výjimka se tradičně vztahuje k farmaceutickým nebo 

agrochemickým produktům, jež vyžadují před vstupem na trh regulatorní souhlas. Podle 

zákonné úpravy v ustanovení § 51 odst. 2 zákona o léčivech lze systematicky testovat i více než 
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jeden léčivý přípravek a nedochází přitom k porušení patentových práv. Část odborné veřejnosti 

nesouhlasí s právním stavem podle komunitárního práva. Jedná se o to, že u takzvaných dob 

ochrany stanovené pro originální léčiva, neexistuje zákonná možnost výjimky z těchto 

ochranných dob. Nicméně absence výjimky může mít citelný dopad. Nucená licence, pro kterou 

by jinak byly splněny legální předpoklady, nemůže zde být zákonně udělena. Proto se 

domnívám, že v určitém smyslu by zakotvení výjimky z těchto dob ochrany mohlo být 

přínosem. Tento systém by však nesměl být zneužíván a tím pádem docházet k erosi 

patentových práv. 

Zákon dále stanovuje jako další eventualitou omezení účinku patentu užití pro neobchodní 

účely. To znamená, že lze užít patentovaný vynález k čistě nekomerčním nebo soukromým 

účelům. Odborná veřejnost pod šíři této výjimky tradičně zahrnuje například vzdělávací účely. 

V jiných zemích bývají pro možnost aplikace této výjimky stanoveny další předpoklady. Právní 

úprava Spojeného království například dovoluje užití vynálezu pro osobní potřebu, to však 

neznamená neveřejné užití. Někteří právní experti proto dodávají, že podle tamní právní úpravy 

aktivity vzdělávací, vládní a charitativní nemusí být komerční, ale také pravděpodobně nebudou 

soukromé. V některých zemích tato výjimka dopadá i do oblasti experimentální výjimky. 

Velmi diskutovaným bodem omezení účinku patentu jsou nucené licence. Na příkladu tohoto 

právního institutu lze nejlépe ilustrovat, že se u některých omezení účinku patentu ocitáme na 

tenkém ledě. Na straně jedné je zájem vlastníka patentu a na druhé straně zájem společnosti, 

může to být například zájem na ochraně zdraví nebo zájem na bezpečnost státu. Je zřejmé, že 

cesta k patentovanému vynálezu vede většinou od korporativního výzkumu a vývoje, nelze jistě 

vyloučit, že v ojedinělých případech se může jednat o objev osamoceného génia. Otázka zní, 

zda je legitimní omezovat výlučná práva vlastníka patentu, když bylo společnosti přispěno již 

tím, že patentovaný vynález byl zveřejněn a po zániku patentu může kýmkoliv komerčně 

využit? Není rozumné vrátit část nákladů těmto subjektům zpět? Existují další aspekty, které je 

dobré vzít v úvahu před samotným rozhodnutím o uvalení nucené licence. Vlastník patentu ani 

nemůže do konečné výše licenčních odměn zasáhnout podle svých představ, když podle 

ustanovení § 20 odst. 7 patentového zákona není-li výše úhrady licence dohodnuta 

zúčastněnými stranami, pak ji stanoví soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým 

cenám licencí. Tento požadavek přiměřenosti může být patřičně proradný, zaměříme-li se na 

sousloví „význam vynálezu“. Soudní znalci mi jistě potvrdí, že je velmi těžké určit přiměřenou 

odměnu, ještě těžší je určit výši odměny jde-li o řešení jedinečné svého druhu. Proto je 

zakotvení zákonné nutnosti přiměřené odměny pro vlastníka patentu jen slabou útěchou. Ve 
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svém důsledku může dojít i k odlivu kapitálu, či přímo o odliv „mozků“, po kterém ruku v ruce 

následuje snížení úrovně výzkumu a vývoje. Existují i názory, že v případě uvalení nucené 

licence se jedná v podstatě o krádež. Dále lze také poukázat na další jev s nucenými licencemi 

spojený, totiž nedostane-li vlastník patentu vynaložené náklady zpět, pak se může rozhodnout 

zastavit část vývoje ve finančně náročné a nelukrativní oblasti nebo zareaguje tak, že zvýší ceny 

svého produktu v jiné části světa. Problematika nucených licencí je komentována i tak, že 

negativa uvalení nucených licencí nakonec nejvíce pocítí státy, které tato rozhodnutí činí.  Je 

dobré zmínit, že legální možnost uvalení nucené licence nemusí být vždy na škodu, protože 

pouhá reálná hrozba jejího uvalení může přinést pro společnost kýžený pozitivní efekt, což lze 

nejlépe ilustrovat na příkladu drahých léků. Nabízí se uzavřít s vlastníkem práv smlouvu 

ohledně dodávek většího množství patentovaného produktu s ohledem na snížení koncové 

ceny. Lze si představit, že v případě velmi drahého léku a neochoty k takovému kroku ze strany 

vlastníka patentu bude tento postup obtížně realizovatelný. V tomto případě institut nucené 

licence může dost dobře posloužit zájmům společnosti a následné snížení ceny patentovaného 

produktu. Právě na pozadí legitimní ochrany veřejného zdraví se vedou diskuze ohledně 

žádoucí míry omezení, kdy je nutné citlivě a nestranně zvažovat všechny argumenty. 

V rozvinutých zemích není běžným jevem, že by k uvalení nucené licence docházelo. V České 

republice nebyla zatím uvalena ani jednou. Tato možnost omezení účinku patentu je brána 

smířlivěji ve státech rozvojových. Někdy se lze setkat s negativními stanovisky ohledně tohoto 

postupu, nejedná-li se o krizový stav, ale dlouhodobé problémy jako je například nemoc AIDS. 

Dalším omezením účinku patentu, který neohrožuje práva vlastníka patentu, je individuální 

výroba léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto 

připraveným. Tato výjimka je stanovena pouze pro výrobu jednotlivých léků, takže v tomto 

omezení účinku patentu není zahrnuta hromadná výroba. Aplikace výjimky v některých zemích 

není tak častá v souvislosti s tím, že výroba léku v lékárně již nebývá tak běžná. Jen podotknu, 

že problematika této výjimky není palčivý problém současného patentového práva. V této 

souvislosti zmíním ustanovení § 13a odst. 3 patentového zákona, který upravuje, že ač jinak 

osoba oprávněná může vyrábět lék v lékárně na základě lékařského předpisu nebo s ním 

nakládat, pak bez souhlasu vlastníka práv nesmí vynález využívat ve smyslu nepřímého využití. 

Z toho také plyne, že případné dodávky prostředků k uskutečnění vynálezu pro lékárenské, 

nekomerční nebo experimentální aktivity nejsou kryty šíří stanovené výjimky podle ustanovení 

§ 18 patentového zákona, a proto je nutný souhlas vlastníka práv. 
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Právo předchozího uživatele je uznáváno jakožto zákonná licence. Mezi odbornou veřejností 

panuje názor, že se jedná o spravedlivou možnost omezení účinku patentu, s čímž autorka 

souhlasí. Nebylo by totiž spravedlivé, aby patent působil vůči tomu, kdo již před vznikem práva 

přednosti vynález využíval nebo vykonal prokazatelná opatření. Autorka je také názoru, že 

zákonná úprava v českém právu nepotřebuje dostát změn. V některých právních řádech jsou 

stanoveny i další požadavky, například komerční využití vynálezu po dobu jednoho roku. Tuto 

právní úpravu nalezneme například ve Spojených státech amerických, nicméně nedomnívám 

se, že je tento požadavek rozumně zvolený. Odborná veřejnost taktéž usuzuje, že bude velmi 

záležet na soudní interpretaci sousloví „komerční využití“ neboť do značné míry ovlivní 

postavení předchozího uživatele a usnadní proces dokazování. Autorka dospěla k působivému 

poznatku, totiž že nedochází k omezení účinku patentu podle amerického patentového práva 

v případě, jsou-li jejich vlastníky instituce vyššího vzdělávání, tj. zejména univerzity, a také 

proto se lze tak často setkat se spoluprací komerčních subjektů s univerzitami. Otázkou zůstává, 

zda je tato výjimka skutečně spravedlivá pro ostatní hráče patentové ochrany. Domnívám se, 

že tato výjimka je skutečně zvláštní a ve světě s největší pravděpodobností nemá obdoby. 

V každém případě neshledávám jako žádoucím, že se předchozí uživatel nemůže dovolat 

omezení účinku patentu jsou-li jeho vlastníkem univerzity. V neposlední řadě je nutné 

podotknout, že tento právní institut jde ruku v ruce s jiným právním institutem, tj. obchodního 

tajemství. Nicméně vždy je nutné pečlivě zvážit, zda nebude lepší usilovat o získání 

patentového ochrany. V některých oblastech techniky totiž není rozumné spoléhat se ochranu 

práv předchozího uživatele, jedná-li se o vysoce konkurenční obory, případně odvětví 

s nízkými bariérami vstupu, jako je oblast biotechnologie, technologie nebo softwaru. 

Předchozí uživatel musí dobře zvážit a odhadnout schopnosti konkurence, neboť je-li 

schopnější, než očekával, pak po vzniku patentové ochrany nebude moci rozšířit své řešení o 

další výrobky nebo služby. Čelí také hrozbám reverzního inženýrství nebo vyzrazení 

obchodního tajemství. Nechce-li mít předchozí uživatel obavy, že v případě sporu s vlastníkem 

patentu neunese důkazní břemeno nebo jednoduše nechce, aby získal patentovou ochranu někdo 

jiný, naskýtá se možnost vynález kvalifikovaně zveřejnit, pak se ovšem z logiky věci nebude 

možné spoléhat na ochranu skrze právní institut obchodního tajemství. Jedná-li se o významné 

vynálezy nebo vynálezy s velkým komerčním potenciálem, pak lze jedině doporučit usilovat o 

patentovou ochranu. Naopak jedná-li se pouze o vynálezy méně významné nebo nevelká 

zlepšení pak může být příhodnější vzít v úvahu i postavení předchozího uživatele. Právo 
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předchozího uživatele by také nemělo být užíváno v případném soudním řízení jako proti 

námitka, nýbrž jeho podstatou je, že má samostatnou procesní dimenzi. 

Poslední eventualita omezení účinku patentu se vztahuje k dopravním prostředkům. Týká se 

vozidel nebo jejich částí a příslušenství. Podmínkou je, že se musí jednat o vozidla unijních 

zemí podle Pařížské unijní úmluvy, která se na území našeho státu nachází jen přechodně. 

Nebude-li tedy splněn zákonný požadavek dočasnosti, pak dochází k porušení práv k patentu.  

Tento mechanismus souvisí s principem teritoriality patentového práva. Představme si situaci, 

že v dotčené zemi je některý komponent patentově chráněný. 
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 Abstrakt  
Omezení účinku patentu  

Diplomová práce je zaměřena na problematiku legálních možností omezení účinku patentu. V 

prvé řadě jsou vyjasněny základní pojmy, zejména vztah mezi pojmy patent a vynález, 

patentovatelné řešení a také účinky patentu. Další kapitoly pojednávají o limitacích účinku 

patentu jako je výjimka experimentálního užití a dále tzv. Bolar výjimka; užití vynálezu pro 

nekomerční účely; institut nucených licencí; výjimka týkající se výroby léku v lékárně na 

základě lékařského předpisu; výjimka vztahující se k dopravním prostředkům, tj. u užití 

patentovaných součástí na lodích, letadlech nebo silničních vozidlech přicházejících dočasně z 

jiných zemích a institut práva předchozího uživatele. V práci autorka pojednává o využití 

vynálezu pro nekomerční účely, jež v některých státech úzce souvisí s tzv. experimentální 

výjimkou nebo institutu nucených licencí, přičemž jsou zváženy negativní i pozitivní dopady a 

sociálně etické aspekty tohoto rozhodnutí. V práci je objasněn institut práva předchozího 

uživatele včetně pohledu do zahraničních jurisdikcí. Ohledně šíře experimentální výjimky 

autorka práce vysvětluje stanovisko, že je zapotřebí spíše užší nežli šíře pojatá výjimka. V 

případě institutu nucených licencí autorka obhajuje důraz na spravedlivou rovnováhu mezi 

právy vlastníka patentu a zájmy celé společnosti. Dochází také k závěru, že česká právní úprava 

práva předchozího uživatele naplňuje její základní cíl, tj. poskytuje efektivní a spravedlivou 

ochranu.  

 

Klíčová slova: Omezení účinku patentu, Výjimka experimentálního užití, Právo předchozího 

uživatele 
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 Abstract  
Restricting the effects of a patent  

These theses are focused on issues of the legal options on the exceptions and limitations to patent 

rights. At first there is clarified fundamental terminology, especially relation between terms patent 

and innovation, patentable solution and also effects of the patent. Next chapters relate to the 

limitation on the patent effects that is the experimental use exception and also so-called Bolar 

exception; using the invention for non-commercial purposes; institute of compulsory licences; 

limitation to extemporaneous preparation of medicines in pharmacy, use of patent law articles on 

foreign vessels, aircrafts, land vehicles not permanently accessing from foreign countries and 

institute of prior user rights. The author discusses non-commercial use of the invention, which is 

closely related to the experimental use exception in some countries or the legal institute of 

compulsory licenses, contemplating negative and positive impacts and moral aspects of that 

decision. Regarding the scope of the experimental use exception, the author argues that the 

exception in need is rather narrow rather than broader. In case of compulsory licences, the author is 

emphasising on fair balance between the interest of patent owner rights and the concerns of nation 

and also comes with conclusion that the prior user rights in Czech jurisdiction provide solid base 

for effective and reasonable legal protection.  

 

Key words: Restricting the effects of a patent, Experimental use exception, Prior user rights 
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