
Závěr 

 
 

Povolání patentového zástupce klade na své členy nemalé nároky a znamená pro ně 

neustálou potřebu sebevzdělávání a inovativního přístupu. Nedá se v žádném případě hovořit 

o jednom naučeném postupu, který by se dal obecně aplikovat na všechny případy. V případě 

procesní problematiky by tomu snad tak mohlo být, ale v kontextu služby patentového 

zástupce, jako odborné pomoci související s ochranou průmyslového vlastnictví, se přístupy 

zástupce a konkrétní pomoc budou vždy lišit a vyžadovat jiné znalosti. 

Se vzrůstajícími nároky na vykonavatele této profese je potřeba si zároveň klást 

otázku, do jaké míry by se měly též měnit nároky na dosažené vzdělání a další podmínky 

přístupu k profesi. Asi nejpodstatnější otázkou k úvaze by byla změna v pravomoci 

zastupování před soudy, i přesto, že není nadále dovoleno zastupovat klienta ve stádiu 

dovolání a kasační stížnosti. Požadavek na právní a zároveň i technické vzdělání se 

v souvislosti s touto otázkou dostává opět do centra dění. Jednodušeji řečeno pro pomoc při 

zastupování klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví a při pomoci formulování 

konkrétní ochrany průmyslového vlastnictví můžeme považovat za důležitější vzdělání 

v technickém oboru. Dostaneme-li se však do čistě procesní stránky soudu, vyvstává potřeba 

právního vzdělání a orientace v tomto oboru. Je patentový zástupce v těchto případech 

schopen v roli mu svěřené obstát? Domnívám se, že ano, jelikož i přes veškeré požadavky na 

potřebu dosaženého vzdělání, se toto nikdy nestane zárukou profesionality poskytovaných 

služeb, a stejně jako v řadách advokátů i jiných profesí bude záviset zejména na osobním 

přístupu k profesi každého konkrétního jedince. Mohlo by to být označeno jako riziko v 

nakládání s právy klienta, ale „profesní rybník“ patentových zástupců je zatím natolik 

přehledný, že může být ponecháno místo přirozené selekci. Otázka by se stala samozřejmě 

opět aktuální v případě masivního rozšíření profese jako u advokátského stavu, ale vzhledem 

k požadavkům na technické znalosti, přestože nejsou zákonně stanoveny, nepředpokládám, že 

by někdy k takovému to mohutnému rozšíření došlo. 

I přesto by stála za zvážení v budoucí právní úpravě možnost zastupování patentových 

zástupců na poli dovolání a kasačních stížností, avšak pouze za předpokladu zakotvení 

požadavku na minimální právní vzdělání, které by mohlo například probíhat uznatelným 

intenzivním několika semestrálním kurzem zaměřeným již na konkrétní potřeby patentových 

zástupců v těchto řízeních. Je samozřejmě otázkou, jak moc kontroverzní by bylo toto další 

rozšíření pravomocí pro advokátskou obec, zda by o to měli vůbec patentoví zástupci zájem, a 



to vzhledem k tomu, že ani dnes většina z nich nevyužívá plně všech možností, které jim 

zastupování před soudy dává.  

S apelem na kapitoly o historickém kontextu vývoje právní úpravy patentových 

zástupců jsem toho názoru, že právní úprava je v tuto chvíli moderní a de facto vyhovuje 

potřebám výkonu poslání patentového zástupce v České republice. Zachování profesní 

samosprávy a možnost výkonu svobodné profese je deklarována a tento fakt by se s žádnou 

budoucí zákonnou úpravou již měnit neměl.  

Cílem, který jsem si na začátku mé práce stanovil, bylo zvýšit povědomí o profesi 

patentového zástupce, poukázat na určité křivdy, jež přinesla historie, i naznačit možný směr 

budoucího vývoje a poskytnout dostatek podnětů k zamyšlení o této jistě zajímavé profesi. 

Věřím, že se mi stanovené podařilo a že má práce může být přínosem, jak pro laickou, tak 

odbornou veřejnost.    

    

 


