
Abstrakt 

 

S vývojem společnosti se dostáváme do situací, kdy je zapotřebí chránit také to, na co si 

nelze sáhnout. Začínáme se tak dostávat do situace, kdy chráníme to na co si nelze sáhnout, tedy 

nehmotná práva. Pokud se podíváme do minulosti, prvním druhem nehmotného práva mohlo být 

Boží požehnání, tak jak se o něm můžeme dozvědět v Bibli. O spoustu let později, je řešena otázka 

elektrického proudu, kdy je elektrický proud brán pouze jako příslušenství věci hlavní, kovového 

drátu, který je vodičem. V dnešním světě je však elektřina samostatnou věcí, na kterou si však není 

možné sáhnout, dotknout se jí, přestože je všude kolem nás a jedná se o univerzálně přeměnitelný 

zdroj energie. Stejná problematika nastává v oblasti ochrany práv vzešlých z duševní činnosti 

a realizovanou také nehmotnou formou. Ochrana nehmotného práva a jeho jedné konkrétní části 

– patent (patentová ochrana) představuje hlavní zájem této práce. Nehmotná práva jsou po celém 

světě jednotlivými státy chráněna, když velice často dochází k interakcím mezi vlastníky či 

porušovateli jednotlivých práv po celém světě. 

Disertační práce Patentové litigace s mezinárodním prvkem se zabývá tou částí interakce 

mezi vlastníky a porušovateli patentem chráněných práv, která představuje soudní řízení sporné 

s cizím prvkem, mezi těmito subjekty. Soudní řízení sporné s cizím prvkem pak představuje 

zahraniční element v soudním řízení. V takovém druhu soudního řízení je velice důležité s hlediska 

patentové litigační strategie určit nejen soud před kterým spor z porušení patentem chráněného 

práva bude veden, ale zároveň určit jaký právní řád se v daném sporu použije. Některé země 

(například Čína) pak ani neumožňují, aby se zahraniční subjekt před jejich soudem zastupoval sám, 

nebo, aby jej zastupoval zástupce z jiné země, než z této země (v tomto případě z Číny). Uvedený 

požadavek je však ve svém rámci s ohledem na právní úpravu v jednotlivých zemích v podstatě 

požadavkem logickým. Dále se tato práce se také zabývá spory o registraci patentu, když v tomto 

druhu sporů objevující se mezinárodní prvek není nikterak relevantní. V řízení o registraci patentu, 

patentová autorita postupuje podle svého národní práva a případné soudní řízení také žádnou 

relevanci, pokud jde o skutečnost, že přihlašovatel je zahraniční osobou, žádnou relevanci nemá. 

Hlavním cílem disertační práce je porovnání vybraných institutů se snahou 

o praktickou demonstraci, těchto institutů. Jedná se tedy o komparaci právních systémů EU, 

České republiky, Německa, Francie, Nizozemí, Velké Británie, USA, Japonska, Koreje, Číny 

a Ruska. Tento cíl je bezezbytku splněn, když práce se zabývá jak problematikou mezinárodních 

smluv, kterých jsou tyto vybrané země členy, jejich národním právním řádem jak v oblasti 

patentování a požadavků na patentování, případného vzniku škody, tak z hlediska mezinárodního 

práva soukromého a civilního práva procesního.  



Práce své cíle naplňuje jak v oblasti popisné, kde jsou vyhledány relevantní prameny práva 

ve vybraných zemích, ale také v místě, kdy tato práce srovnává patentovatelnosti v jednotlivých 

zemích a problematiku spojenou s vedením patentového sporu v jednotlivých zemích. Na základě 

prvotního výzkumu v oblasti pramenů práva tak disertační práce odpovídá na otázky spojené 

s vedením soudních sporů (věcnou a místní příslušnost a otázku např. pasivní legitimace). 

V přílohách disertační práce jsou na základě zjištěných dostupných informací přehledně 

zpracovány struktury patentového soudnictví ve vybraných zemích, a tyto struktury jsou postaveny 

vedle sebe. 


