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Úvod 
 

 
„Práva k výsledkům tvůrčí činnosti jsou chráněná zákonem“. Tato formulace 

článku 34 Listiny základních práv a svobod zakotvuje ochranu duševního vlastnictví 

jako jednoho z řady podstatných práv upravených již v ústavní rovině. Přestože samotný 

pojem duševního vlastnictví není ve společnosti zcela podrobně v podvědomí, rozhodl 

jsem se ve své práci poskytnout ucelené informace o profesi, která je s duševním 

vlastnictvím značně provázaná, a která by měla zajišťovat to, že výsledky tvůrčí 

činnosti dosáhnou kýžené ochrany a svého užitku.  

Profese patentového zástupce, přestože od začátku své existence stojí bok po boku 

výsledkům tvůrčí činnosti s celospolečenským dopadem, pomáhá obrazně řečeno 

přicházet na svět pokroku, tedy přinejmenším dohlíží na jeho zrod, se v průběhu své 

historie, a možná ani současnosti, nedočkávala takového uznání, jaké si podle mého 

názoru zasloužila. Na našem území takřka 40 let neexistovala, a i po svém 

znovuobjevení jí byla v určitých momentech přisuzována určitá podřadnost, která se 

například projevovala v nemožnosti provázet své klienty v některých sporech a hájit tak 

kontinuálně jejich práva. 

Jsem nejenom veden snahou o přiblížení této profese a jejího dostání do 

podvědomí, ale i určitým poukazem na dějinné křivdy tohoto leckdy zapomínaného, 

nikterak však nevýznamného, povolání.   

Stejně jako výsledky tvůrčí činnosti provázejí lidstvo od samého počátku, pro 

úplné poznání problematiky a dnešního stavu, do kterého se profese patentových 

zástupců vyvinula, je potřeba pochopení i celého dějinného vývoje a souvislostí, které 

napomáhaly formování některých úprav a institutů. Na jednotlivých právních úpravách 

můžeme sledovat měnící se vývoj rozsahu oprávnění k výkonu služeb, taktéž rozsah 

práv a povinností, a utvořit si tak vlastní názor i na možný budoucí vývoj tohoto 

svobodného povolání, které, pokud bude přítomen tvůrčí vývoj ve společnosti, mělo by 

mu být vždy nápomocným společníkem.   
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1. Právo průmyslového vlastnictví – soukromé právo 
s veřejnoprávními prvky 
 

1.1 Pojem práva duševního vlastnictví 

 

Pod pojmem duševního vlastnictví rozumíme práva vztahující se k nehmotným 

výsledkům tvůrčí činnost lidí. Tím, že práva duševního vlastnictví mají absolutní 

povahu, znamená to, že působí vůči všem, podobně jako právo vlastnické. Jsou 

založena na zásadě teritoriality, což značí, že jsou chráněna pouze na území toho státu, 

kde vznikla, a řídí se národním právním řádem.  

Pod pojmem duševní vlastnictví lze zařadit následující práva: 

- autorská práva – práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, 

k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému a 

televiznímu vysílání 

- průmyslová práva – práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným 

vzorům, zlepšovacím návrhům, topografii polovodičového výrobku, nové 

odrůdy rostlin a nová plemena zvířat 

- práva na označení – práva k ochranným známkám, obchodní firmě, 

označení původu výrobků, práva na ochranu proti nekalé soutěži 

 

Význam hodnoty duševního vlastnictví neustále roste a v nových ekonomických 

podmínkách si majitelé práv duševního vlastnictví silněji než dříve uvědomují jejich 

hospodářský význam, a tím i potřebu jejich efektivní ochrany. Vzhledem k tomu, že 

v řadě případů nejsou schopni původci duševní činnosti z oboru průmyslového 

vlastnictví1 dostatečně srozumitelně a přesně formulovat své nápady a poznatky tak, aby 

mohly být chráněny a byly využitelné, napomáhá profese patentového zástupce 

k dosažení správného hmotného a procesního postupu. Podstata činnosti zástupce je 

značně individuální vzhledem k povaze případu a vyžaduje vždy jiný přístup a úkony. 

                                                 
1  blíže v kapitole 1.2 
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V souvislosti s pojetím své práce se zde pokusím dále nevysvětlovat podstatu činnosti 

patentového zástupce. Rád bych se pokusil dostat postupným rozšiřováním pravomocí, 

tak jak dějinně přicházely, a samozřejmě za jejich řádného vysvětlení, k současné 

struktuře profese, a tím vlastně až na závěr práce utvořit ucelenou představu o konkrétní 

náplni práce patentových zástupců. 

 

1.2 Pojem průmyslového vlastnictví 

 

Pojem průmyslového vlastnictví je spjat s širším pojmem duševního vlastnictví. 

Duševní vlastnictví lze pojímat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena 

souhrnem různých objektivně (tj. smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. 

nehmotných) předmětů, které nejsou ani věcmi v právním smyslu, ani právy, nýbrž jako 

nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a 

ekonomických vztahů2.  

Předměty duševního vlastnictví mohou být výsledkem duševní činnosti 

fyzických osob, nebo také výsledkem činnosti netvůrčí povahy jak osob fyzických, tak 

právnických. Pro tyto předměty je příznačné, že mohou být kdykoliv, kdekoliv a 

kýmkoliv, a také současně, užívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě. To 

znamená, že se nespotřebovávají a jejich kvalita se užíváním nesnižuje.  

Pojem průmyslového vlastnictví je ve vztahu k pojmu duševního vlastnictví 

pojmem užším. Předměty průmyslového vlastnictví se oproti jiným předmětům 

duševního vlastnictví vyznačují svou průmyslovou využitelností a převážně též 

uplatněním registračního principu pro vznik výlučných práv k těmto předmětům. 

Základní třídění předmětů průmyslového vlastnictví je na předměty, které jsou 

výsledkem tvůrčí činnosti, a na předměty, které jsou výsledkem činnosti netvůrčí 

povahy. Do první uvedené skupiny řadíme vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

topografie polovodičových výrobků, odrůdy rostlin, plemen zvířat, zlepšovací návrhy a 

objevy3. V druhé skupině nalezneme obchodní firmu, ochranné známky, označení 

původu a zeměpisná označení.  

                                                 
2  srov. Telec, I., Tvůrčí práva duševního vlastnictví, Masarykova univerzita Brno, 1994, str. 20 
3  ty však nejsou, oproti ostatním, zákonem chráněny 
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1.3 Veřejnoprávní znaky v soukromém právu 

 
Právo průmyslového vlastnictví je součástí práva soukromého, přestože v něm 

nalezneme mnoho veřejnoprávních prvků. Zejména hmotně-právní normy, které 

upravují podmínky vzniku, doby trvání a zániku průmyslových práv jsou 

charakteristické svou veřejnoprávní povahou. Stejně tak procesně-právní normy 

upravující správní řízení v této oblasti. Na druhé straně ochrana soukromých zájmů 

vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví, která je upravena zvláštními zákony, má 

soukromoprávní charakter. 

Je tomu tak také proto, že jedinečná technická řešení mohou být výlučně 

výsledkem duševní tvůrčí činnosti fyzické osoby, neboli jde o ochranu jejich 

osobnostních práv a také, že myšlenka obsažená v předmětu průmyslového vlastnictví 

se může sama o sobě stát zbožím svého druhu a například zhmotnění v patentu věcí 

v právním smyslu4.   

 

 
 
 

  2. Vývoj právní úpravy profese patentového zástupce na 
našem území 
 

2.1 Období Rakouska - Uherska 

 

S prvním obecnějším zakotvení profese patentového zástupce se setkáváme na 

území říše Rakouské v císařském patentu č. 184 ze dne 15. srpna 1852. Nejedná se 

sice o užití pojmu patentového zástupce jako svébytné profese, ale z kontextu lze tak 

usuzovat. V císařském patentu se hovoří o výhradních výsadách propůjčovaných na 

                                                 
4  srov. Švestka, J., Dvořák, J., a kol., Občanské právo hmotné, svazek III., páté aktualizované vydání, 
Wolters Kluwer ČR, Praha, 2009, str. 232 
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nové objevy, vynálezy a zlepšení a o objevech jako nalezení výrobního způsobu na 

daném území neznámém či dříve používaném avšak zaniklém. Dále o vynálezech jako 

věcech nových, vytvořených prostředky novými nebo známými či vytvoření věci již 

známé, avšak novými prostředky, kterých se k vytvoření dané věci dosud nepoužívalo. 

Za zlepšení se považovalo přidání k věci nějakého přístroje či zařízení a použití způsobu 

výroby vedoucímu k lepšímu účinku a hospodárnosti dané věci. Byly kladeny vysoké 

nároky na jednotlivé popisy, vymezení novosti jako podmínky a nedostatečnost 

doložení požadavků mohla vést ke zrušení propůjčené výhradní výsady. Z toho lze 

usuzovat, že nejlepším způsobem dosažení požadovaného účelu bylo využití specialisty 

na průmyslové právo, který je v daném patentu uváděn jako někdo, kdo má oprávnění 

k podávání žádostí o udělení výhradní výsady, pakliže byl k tomuto úkonu zmocněn. Při 

pohledu na institutu tohoto plnomocníka jsme oprávněni se domnívat, že se jedná o 

označení funkce, jakou dnes plní patentoví zástupci. 

 

K následné úpravě došlo v zákoně č. 30 ř.z. ze  dne 11. ledna 18975.  Tímto 

zákonem o ochraně vynálezů byl zřízen Patentový úřad ve Vídni6 a v § 43 ustavena 

profese „zástupců ve věcech patentových“. K zastupování stran byli podle odstavce 

prvního tohoto paragrafu vedle patentních zástupců7 ještě oprávněni též advokáti, 

úředně oprávnění soukromí technikové a finanční prokuratura. Zároveň však hned 

druhý odstavec omezil, resp. zapověděl patentovým zástupců a soukromým technikům, 

aby zastupovali ve sporech o odvolání, zrušení nebo odnětí patentu nebo privilegia, a 

taktéž jim zapověděl zastupovat ve všech věcech netechnických. Což de facto potvrzuje 

patentového zástupce jako profesi speciální, vedle stránky právně odborné, hlavně jako 

technickou.  

Jako základní požadavky k výkonu profese patentového zástupce byly 

požadovány následující: 

• plnoletost 

                                                 
5 V Uhrách byl zákon z roku 1852 nahrazen zákonem ze 7. července 1895. Takto vzniklý právní 
dualismus byl odstraněn až v roce 1919 
6 srov. §33 an. 
7 pro sjednocení terminologie dále vždy jen „patentový zástupce, patentových zástupců, patentový úřad 
apod.“  
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• konkrétní8 státní občanství 

• trestní bezúhonnost 

• vykázání se přiměřenou technickou způsobilostí 

• 2-letá praxe u tuzemského patentového zástupce 

• složení zkoušky u patentového úřadu 

• zaplacení poplatku za zkoušku  

 

 K  finálnímu zakotvení profese v legislativě posloužilo ještě nařízení 

ministerstva obchodu a vnitra č. 161 z roku 1898 o zastupování stran v patentových 

záležitostech patentovými zástupci a oprávněnými soukromými techniky. Tyto profese 

byly zřizovány patentovým úřadem po dohodě s úřadem živnostenským (provozováno 

po živnostensku) a oprávnění k jejich výkonu bylo podmíněno dvouletou praxí9, 

zkouškou z patentového práva u úřadu patentového, složením slibu a zápisem do 

rejstříku, vedeného patentovým úřadem. V případě, že zástupce nebyl schopen 

vykonávat svou funkci, byl mu úřadem ustanoven náhradník.  Existovala zde již 

možnost odvolání se proti zamítnutí zápisu do rejstříku, resp. možnost podat stížnost 

ministerstvu obchodu, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Nedá se také ještě hovořit 

o zástupcích nezávislých, jelikož patentoví zástupci byli ve věcech disciplinárních 

podřízeni patentovému úřadu. Celé nařízení č. 161 platilo pouze v tehdejším 

Předlitavsku, tj. v části Rakouské, nikoliv Uherské. 

 

2.2 První republika 

 
Se vznikem republiky Československé dochází přijetím recepčního zákona č. 

11/1918 Sb. k přechodu právního dualismu na území nově vzniklého státu. Zákonem 

ze dne 27. května 191910 č. 305/1919 Sb. byla rozšířena platnost patentové úpravy i na 

území patřící před vznikem republiky k Uhersku a došlo i k první novele původního 

                                                 
8  po přijetí recepční normy v roce 1918 státní občanství československé-k recepční normě viz dále 
9 avšak ani jeden z výše uvedených dvou právních předpisů přesně nestanovil konkrétní formu 
dokazování absolvované praxe. „Jak má býti podán průkaz o předepsané praxi, není předepsáno ani 
v zákoně patentním, ani ve vl. n.č. 6/26. Může proto býti tato okolnost prokázána každým podle zákona 
přípustným prostředkem průvodním.“ – blíže rozhodnutí N.s.s. z 14. 2. 1930 
10  účinnosti nabyl 25. června 1919 
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rakouského zákona č. 30. Tato novela však zatím znamenala jen pouhé názvoslovné 

úpravy. V souvislosti s recepcí rakouského práva v oblasti průmyslového vlastnictví 

obecně, úpravy vynálezů a postavení patentových zástupců je dobré též připomenout 

recepci ochrany ochranných známek, speciálně zákona č. 19/1890 ř.z.,o ochraně 

známek, zákonem č. 471/1919 Sb., o prozatímních opatřeních na ochranu známek. 

V tomto případě však nerozhodoval o ochraně Patentový úřad, jak je tomu dnes, ale 

ochrana vznikala na základě zápisu u příslušné obchodní a živnostenské komory. 

V souvislosti s ochranou průmyslových vzorů byla recepce rakouského práva provedena 

zákonem č. 469/1919 Sb., o zatímních opatření k ochraně vzorků. Rovněž stejně 

jako u ochranných známek vznikala samotná ochrana na základě zápisu u příslušné 

obchodní a živnostenské komory. Snad jen pro úplnost by se na tomto místě slušelo 

uvést, vzhledem k uváděným kompetencím Patentového úřadu na různých místech této 

práce, že u obou posledně zmíněných zákonů, tedy upravujících ochranné známky a 

průmyslové vzory, komory prováděly pouze zápis vzorů. O neplatnosti zápisu, padělání, 

či ztrátě práva vzorkového rozhodovala okresní hejtmanství a magistráty měst. Civilním 

soudům pak příslušelo rozhodovat o náhradě škody a vlastnictví ochranných známek a 

vzorů. Řízení ve věcech ochranných známek a chráněných vzorů se dostalo do 

působnosti Patentového úřadu až od 1. ledna 1950. 

 V témže roce11  dochází ze strany Československa k ratifikaci Pařížské unijní 

úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ještě předtím, k lednu 1919, ke 

vzniku Patentového úřadu a Patentního soudu se sídlem v Praze. I samotný zákon z roku 

1919 se dočkal novely, a to zákonem č. 252/1922 Sb., kterým byla některá ustanovení 

doplněna. Aby tento zákon nezůstal pouhou bezobsažnou formulí, byla k němu vydána 

celá řada prováděcích předpisů.  

 

Pokud jde o patentové zástupce, dostali se tímto doplňkem do větší závislosti na 

pražském Patentovém úřadu, než byli původně závislí na Patentovém úřadu vídeňském. 

O zápisu do rejstříku patentových zástupců totiž rozhodoval „práva znalý člen 

patentového úřadu samostatně“ (§ 6 posledně cit. zákona). Podmínky zápisu, zkušební 

řád, práva a povinnosti patentových zástupců, jakož i kárný řád byly stanoveny vládním 

                                                 
11 konkrétně 5. října 1919 
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nařízením č. 6/1926 Sb., o zastupování stran v patentových věcech patentovými 

zástupci a úředně autorizovanými civilními techniky, provozovaném po 

živnostensku, ze dne 22. 12. 1925). Zkouška odborné způsobilosti probíhala před 

tříčlennou zkušební komisí, jejíž členy ustanovoval na období jednoho roku vždy 

předseda patentového úřadu. Samotné ústní zkoušce předcházela písemná klausurní 

zkouška, jejíž doba trvání byla šest hodin.  Zastupování osobami nezapsanými, nebo 

pouhé nabídky stranám k jejich zastupování, byly trestně stíhány. Patentoví zástupci 

mohli zastupovat strany ve všech věcech týkajících se ochrany vynálezů, s výjimkou 

sporů týkajících se odvolání, zrušení nebo odnětí patentu, a všech netechnických 

záležitostí. Byly stanoveny též obecné povinnosti na svědomitost, poctivost a 

mlčenlivost. Pro stanovení odměny platila smluvní volnost, pokud patentový úřad 

nevydal pro určité výkony tarif, který se povětšinou vztahoval na jednoduché a 

opakující se úkony. Setkáváme se zde také se speciální úpravou zástupce ex offo, který 

byl ustanovován v případech, kdy strana na žádost podanou patentovému úřadu 

prokázala svou nemajetnost. Tehdy patentový úřad takovému žadateli stanovil 

k prozatímnímu bezplatnému zastupování jejich práv buď patentového zástupce, nebo 

autorizovaného civilního technika oprávněného k zastupování stran ve věcech 

patentových. 

 Patentový zástupce musel vést knihy o všech příkazech a požadavcích jemu 

daných tak zřetelně, aby jeho zástupce nebo nástupce je mohl bez obtíží plnit a aby 

v případě nutnosti je mohl patentový úřad kontrolovat. Stejné povinnosti měli úředně 

autorizovaní civilní technici, kteří taktéž byli oprávněni zastupovat v patentových 

věcech, ale nepodléhali kárné pravomoci Patentového úřadu, nýbrž kárné moci svých 

příslušných politických úřadů. 

Co se týká kárné odpovědnosti patentových zástupců, při pouze pořádkovém 

porušení následovalo napomenutí nebo výstraha od předsedy patentového úřadu. Na 

případy, kdy patentový zástupce porušuje svou činnost opakovaně či závažnějším 

způsobem byl zřízen kárný senát, čerpající své členy ze zástupců kárné komise. Seznam 

oprávněných patentových zástupců byl uveřejňován v Patentovém věstníku, vydávaném 

Patentovým úřadem. Jejich počet byl nevelký. Tak např. v r. 1931 se uvádí 10 

patentových zástupců vedle 44 úředně autorizovaných civilních techniků. Třeba 

poznamenat, že ti na rozdíl od patentových zástupců získávali oprávnění bez tvrdých 
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klauzurních zkoušek a praxe, pouhým oznámením patentovému úřadu prostřednictvím 

politického úřadu druhé instance a složením přísahy před předsedou Patentového 

úřadu12. 

 

2.3 Doba nesvobody, doba válečná 

 
Formální kontinuita prvorepublikových právních norem trvala až do období po 

druhé světové válce, do roku 1952, avšak faktická kontinuita se ztrácí s počátkem 

československé okupace a vypuknutím druhé světové války. Mnichovský diktát a 

následná německá okupace nastolily fakticky opět právní dualismus v oblasti 

průmyslových práv. V roce 1939 na našem území platí několik odlišných zákonů 

z oboru průmyslových práv a v roce 1940 byla odebrána pražskému patentovému úřadu 

pravomoc přijímat přihlášky vynálezů a v duchu kontroly a centralizace byl touto 

činností pověřen Patentový úřad v Berlíně. To však platilo pro území Protektorátu Čech 

a Moravy. Pro území tehdejšího Slovenského státu vydával patenty Úřad na ochranu 

živnostenského vlastnictví v Bratislavě. Platnost patentů na celé území Československa 

byla opět rozšířena až poválečným zákonem č. 7/1952 Sb. Doba nesvobody tedy 

přinesla do profese patentových zástupců a do oblasti průmyslových práv obecně útlum 

a odliv lidí13 stejně jako do ostatních oblastí společenského a profesního života. 

 

2.4 Období po 2. světové válce 

 
Naděje v poválečný návrat do kolejí první republiky však nenašly ve skutečném 

dění po roce 1945 vhodné podmínky. Přestože se počet zástupců začal opět zvyšovat, 

zájem podávat nové podměty k ochraně ze strany vynálezců byl způsoben spíše vlivem 

faktu, že po dobu války byly tyto činnosti odkládány a čekalo se na vhodnější dobu. Ta 

ale ve skutečnosti trvala velmi krátce, protože s příchodem znárodňování velkých, 

později i malých, podniků, a s následnými událostmi v únoru 1948, zaznamenala celá 

                                                 
12 srov. Čupr, F., Kania, F., Profese patentový zástupce, Úřední kronika Komory patentových zástupců, 
Brno, 2003 
13  rasové problémy se nevyhnuly ani této profesi 
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oblast průmyslových práv a duševního vlastnictví tendence k Sovětskému vzoru a 

k nevýlučné ochraně. Průmyslové vlastnictví začalo být bráno jako kapitalistický prvek 

a dosavadní pojetí práv upravujících tuto oblast nebylo v souladu s pojetím „lidu“ ve 

společnosti. 

 

2.5  „1952-1989“ 

 
V uvedených intencích byl v roce 1952 zrušen Patentový úřad a místo něho byl 

zřízen Úřad pro vynálezy a zlepšovací návrhy zákonem č. 6/1952 Sb., o vynálezech a 

zlepšovacích námětech. Takto vzniklý úřad byl podřízen Státnímu ústavu 

plánovacímu, který rozhodoval o stížnosti proti jeho rozhodnutí14, o nabídce vynálezu 

státu a o odměně za přijatý vynález. Z toho je patrné, že vzniklý Úřad pro vynálezy a 

zlepšovací návrhy v žádném případě nebyl samostatnou institucí15.  

Zároveň bylo zákonem č. 7/1952 Sb., o přechodných opatřeních v oboru 

patentů16 zrušeno oprávnění patentových zástupců, kterým měl nově vzniklý Úřad pro 

vynálezy a zlepšovací návrhy stanovit likvidátory. Tím de facto zanikla profese 

patentového zástupce na několik desetiletí17. Tímto zákonem „uvolnění“ patentoví 

zástupci byli nuceni hledat svá místa v řadě národních podniků, lidových družstev, 

ústavech, školách a dalších institucích, kde většinou zastávali místa referentů pro 

vynálezy a zlepšovací návrhy. 

Vládní nařízení č. 48/1953 Sb., o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech 

vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů rušila veškerá 

ustanovení zákonů z roku 1952, která odporovala tomuto nařízení, čímž přispěla k ještě 

většímu pokřivení sféry duševního vlastnictví. 

Takto vzniklý systém byl následnými novelami zákonů a vyhlášek v letech 1957 a 

1972 stále více přibližován již zmíněnému sovětskému pojetí nevýlučné ochrany. Z této 

doby je možné zmínit ještě zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který ale 

upravoval činnost soudních znalců v oboru patentů a vynálezů.  
                                                 
14  v tomto případě konkrétně patentní sbor při státním úřadu plánovacím 
15  v §58 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech nalézáme též začlenění úzké 
spolupráce Úřadu pro vynálezy a zlepšovací návrhy s Revolučním odborovým hnutím 
16 §22 cit.zákona 
17 viz dále kapitola „2.6 Vývoj po roce 1989“ 
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Přestože označení patentový zástupce neexistovalo, vytvořilo se zde pár 

speciálních institucí, resp. organizací s výsadním postavením18, které de facto 

vykonávaly podobnou činnost, jako do roku 1952 patentoví zástupci. Zastupování před 

úřadem zůstalo pouze pro přihlašovatele ze zahraničí a právo zastupovat zahraniční 

klienty měla pouze pražská Advokátní poradna 1 a Advokátní poradna 10.  

Rozšiřováním patentové ochrany do zahraničí byl původně pověřen podnik 

zahraničního obchodu Polytechna, v němž působilo jedno oddělení pro přihlašování 

ochranných známek v zahraničí a zahraničních v tuzemsku. V roce 1967 v období 

blížícího se Pražského jara vznikl při VUSTE Praha (Výzkumný ústav strojírenské 

technologie a ekonomiky) útvar Patentservis a bezprostředně jeho pobočka v Brně. 

Zanedlouho byla obě oddělení Polytechny a obě oddělení Patentservisu – VUSTE 

převedena do podniku Unipatent a tím vznikla vedle Advokátních poraden Praha 

celkově třetí organizace s oprávněním zastupovat zahraniční přihlašovatele vynálezů a 

ochranných známek před tehdejším Úřadem. Později byl podnik Unipatent převeden do 

státního podniku Utrin Praha (Ústav technického rozvoje a informací)19. Tímto vznikl 

monopolní stav vůči zahraniční klientele, který se podařilo rozbít až s příchodem 

volného trhu služeb po roce 1989, přestože se některým bývalým „monopolním 

zástupcům“ podařilo udržet značnou část zahraniční klientely. 

 

2.6 Vývoj po roce 1989 – znovuobnovení profese patentových 

zástupců 

 
Rokem 1952 zlikvidovaný institut profese patentových zástupců se vrací do 

právních norem československých s příchodem zákona č. 237/1991 Sb., o patentových 

zástupcích, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1991. Tento zákon vznikl 

spontánně v euforickém období obnovy demokratických samosprávných institutů 

v letech 1990 až 1991. Vznikl ve stínu zákona o komerčních právnících, jehož byl 

volnou kopií. Zásluhy o jeho vznik přísluší nejen Federálnímu úřadu pro vynálezy, ale 

řadě federálních poslanců a Svazu vynálezců a zlepšovatelů, jakož i Svazu patentových 

                                                 
18 zejména vůči zahraničí 
19 srov. Čupr, F., Kania, F,. Profese:patentový zástupce, 90 let Patentového úřadu v Praze, Praha, 2009 
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inženýrů. Zákonem byla nejen obnovena profese patentových zástupců, ale udělena i 

samospráva, a to zřízením federální Komory patentových zástupců20. Povolání 

patentového zástupce se tak stalo svobodným povoláním. Zastánci profesní samosprávy 

považovali proto citovaný zákon ve srovnání se zákonem prvorepublikovým za pokrok, 

etatisté naopak za reziduum středověkých cechů. Patentoví zástupci s potěšením 

přijímali, že Federální úřad, de facto tvůrce a předkladatel zákona, se řadil 

v obnovovacím legislativním procesu mezi zastánce profesní samosprávy21. Jako 

prováděcí právní předpis byla k zákonu č. 237/1991 Sb. vydána vyhláška Federálního 

ústavu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.  

 

 

3. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích 

3.1 Cesta k přijetí zákona 

 
Přestože bych se zde rád zmínil o přípravné legislativní cestě zákona o 

patentových zástupcích, abych mohl plnohodnotně osvětlit právní prostředí před 

samotným obnovením profese patentového zástupce, dovolím si předběhnout a rovnou 

využít § 36 zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích. Ten uvádí: „Oprávnění k 

zastupování v řízení před Úřadem a provádění služeb a prací směřujících k uplatnění 

ochrany průmyslového vlastnictví podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů, pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“ Právě odkaz na zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 

občanů lehce ukazuje na náznaky obnovy profese patentového zástupce ještě před 

přijetím samotného zákona o patentových zástupcích. Vzhledem k tomu, že samotný 

princip fungování byl založen na obnově všeobecných podnikatelských podmínek a na 

                                                 
20 přesným okolnostem a důsledkům vzniku Komory patentových zástupců bude věnována samostatná 
kapitola 
21 srov. Čupr, F., Kania, F,. Profese patentový zástupce, Úřední kronika Komory patentových zástupců, 
Brno, 2003 
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principu všeobecné registrace u státního orgánu, konkrétně u národních výborů22, nedá 

se hovořit o obnovení profese jako takové. Jednalo se o výkon činnosti podnikatele 

v oboru průmyslového vlastnictví. Do jisté míry je zde podobnost s činností, kterou 

vykonávali soudní znalci na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

kdy právě činnost patentových zástupců byl nahrazována i znaleckou činností v oboru 

patentů a vynálezů. Také tento fakt se promítl do požadavků některých odborníků na 

nový „znalecký“ zákon, právě z důvodu, aby nemohlo docházet k obcházení předpisů o 

patentových zástupcích při činnostech, kdy znalec není procesně ustanoven v konkrétní 

věci.  

 

3.2 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona 

 
Vedle obecného shrnutí legislativní historie profese patentového zástupce, tudíž 

i několik desítek let trvajícího vakua v právní úpravě a neexistence profese jak takové, 

se důvodová zpráva snaží zhodnotit přínos profese pro celé odvětví průmyslového 

vlastnictví. Uplatnění průmyslového vlastnictví, jako nedílné součásti hospodářské a 

obchodní činnosti, je úzce spojeno s činností odborníků v tomto oboru. 

Nekvalifikovaným postupem při zajišťování ochrany průmyslového vlastnictví, např. 

při zpracování přihlášek jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví k ochraně, lze 

snadno znehodnotit výsledky vědeckotechnického rozvoje, na jejichž vývoj byly 

vynaloženy mnohdy nemalé finanční prostředky. Rovněž tak nedostatečně provedený 

průzkum existence patentových práv jiných osob může vést při podnikatelské činnosti k 

porušování práv k průmyslovému vlastnictví, a tím k majetkové újmě podnikatele. V 

zemích s vyspělou průmyslově-právní ochranou činnosti spojené s uplatněním ochrany 

předmětů průmyslového vlastnictví zpravidla zabezpečují pro tuzemské i zahraniční 

osoby tzv. patentoví zástupci23. Tato argumentace podle mého názoru dobře 

reprezentuje hlavní obraz potřebnosti profese jako takové, a to je význam na poli, jak 

jednotlivců a jejich vynálezecké a další duševní činnosti, tak v rámci celospolečenského 

přínosu a pokroku. Resp. zdůraznění potřeby kvalifikovanosti postupu za účelem 

                                                 
22  potažmo později okresních úřadů 
23  srov. Důvodová zpráva  vládního návrhu zákona o patentových zástupcích 
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zabránění znehodnocení výsledků práce, jež může vést ke společenskému užitku. Právě 

podobný požadavek, zejména na kvalifikovanost, ze kterého cítím největší apel na 

technickou vzdělanost a odbornost, se objevoval v různých obdobách už v řadě 

předcházejících právních předpisů upravujících postavení patentových zástupců ať už 

v jakémkoliv rozsahu. 

Důvodová zpráva též počítala se zvýšeným zájmem zahraničních subjektů o 

ochranu průmyslového vlastnictví na našem území vzhledem k hospodářským změnám, 

které se udály v naší společnosti. Nový zákon si klade za úkol přispět k vytvoření 

uceleného patentového systému, což sebou pochopitelně nese rozšíření činnosti 

patentového zástupce oproti stavu, jak jej upravovalo vládní nařízení z roku 1926, kdy 

byla činnost zástupců omezena pouze na vynálezy. Nově má být umožněno podle 

nového zákona zastupovat osoby v řízení o ochraně např. nových odrůd rostlin, plemen 

zvířat, integrovaných obvodů, ale zejména se do sféry úpravy dostávají též činnosti 

spojené s ochrannými známkami a ochranou označení původu výrobku.  

Návrh zákona o patentových zástupcích má být koncipován jako zvláštní úprava, 

jak také předpokládá návrh živnostenského řádu, který výkon obdobných povolání 

ponechává zvláštním předpisům. V tomto směru navazuje na zákony o advokacii a 

zákon o komerčních právnících, které upravují poskytování právní pomoci. I když 

povaha výkonu činnosti patentových zástupců je odlišná, některé právní instituty z 

těchto úprav jsou analogické. Výkonu profese je přiznávána povaha podnikatelské 

činnosti naplňující potřebné znaky. Tj. trvalého poskytování služeb a prací za účelem 

získávání trvalého zdroje peněžních příjmů.  

Přestože z povahy samotného zákona a dnešního úhlu pohledu je nanejvýš 

patrné, že hlavním cílem úpravy z roku 1991 bylo opětovné zavedení institutu 

patentového zástupce, úprava jeho postavení, práv a povinností a zřízení Komory 

patentových zástupců, velmi mne překvapilo, jak málo prostoru je v samotné důvodové 

zprávě věnováno právě odůvodnění potřeby zřídit Komoru jako samostatnou profesní 

samosprávu.   
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3.3 Některá vybraná ustanovení zákona č.  237/1991 Sb. 

 
Ke komplexnímu pochopení postavení patentových zástupců v dnešní ČR, 

považuji za skutečně vhodné, abych zde uvedl i základní náznak právní úpravy z roku 

1991. Aby člověk mohl plně chápat současné pojetí nějakého institutu, je vždy dobré 

znát jeho vývoj a sledovat změny, které se v průběhu let udály. Za takovéto ucelené 

úpravy24 profese patentových zástupců na našem území považuji právě zákony z let 

1926, 1991 a 200425.  

 

V části první byl definován pojem „patentový zástupce“ jako někdo, kdo 

poskytuje odbornou pomoc ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, včetně 

zastupování v řízeních před Federálním úřadem pro vynálezy, a kdo poskytuje odborné 

rady26. Má jít zejména o patentové rešerše, vypracování přihlášek vynálezů, ochranných 

známek, průmyslových vzorů, označení původu, posuzování sporných záležitostí v 

oblasti průmyslového vlastnictví, uzavírání licenčních smluv, řešení otázek 

původcovských odměn apod.   

K výkonu činnosti je potřeba zápis do rejstříku patentových zástupců, který vede 

Komora patentových zástupců, o nichž hovoří část třetí tohoto zákona. Výkon činnosti 

pat.zástupce podle zvláštních právních předpisů27 není tímto zákonem dotčen a i jak 

praví důvodová zpráva, zákon, ve srovnání s advokáty a komerčními právníky, 

nevyžaduje, aby patentoví zástupci vykonávali svou činnost výhradně jako samostatné a 

nezávislé povolání a nemohli být v jiném pracovním či obdobném poměru.  

 

 

 

                                                 
24  je samozřejmě nepochybné, že řada důležitých úprav a změn je stanovena i jinými zákony a novelami, 
ale snažím se v tomto případě o opravdu hrubé zobecnění. 
25  viz dále 
26  o změně, kterou přinesla novela ve formě zákona č. 151/2002 Sb., o změně některých zákonů 
v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, bude pojednáno dále a bude jí věnována samostatná 
kapitola 
27  zákony o advokacii a o komerčních právnících 
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Podmínky pro zápis do rejstříku komory byly následující: 

• státní občanství a trvalý pobyt28 

• plná způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost 

• potřebné vysokoškolské vzdělání 

• vykonání odborné zkoušky 

• složení slibu do rukou předsedy Komory 

 

Zápis do rejstříku byl znemožněn pracovníkům Úřadu z důvodu pochopitelného, 

v budoucnu možně vzniklého, střetu zájmů. Další podmínky bychom nalezli například 

v ustanoveních o odborné zkoušce, kde se vyžadovala k samotnému připuštění ke 

zkoušce praxe v oboru průmyslového vlastnictví v délce trvání pěti let. Pouhým 

porovnání docházíme, že úprava z roku 1991 byla v ohledu vyžadované praxe 

nejpřísnější, protože podle úpravy z roku 1897 se vyžadovaly roky dva29, v současné 

právní úpravě z roku 2004 jsou to roky tři. Další změnu lze pozorovat v tom, že odborná 

zkouška se stala veřejnou a došlo k úpravě v počtu a obsazení jejích členů. Co se týká 

požadavku na vysokoškolské vzdělání, tato obecná formulace vychází ze skutečnosti, že 

v době České a Slovenské Federativní republiky, a de facto i v dnešní době, nebyla na 

území vysoká škola čistě se zaměřující na oblast průmyslových práv. Stejně tak by 

ztrácel smysl požadavek na vzdělání jen určitého směru, ať už technického, nebo 

právního. Posuzovací činnost, zda má konkrétní uchazeč o zápis do Komory 

předpoklady na výkon funkce, byla tedy přenechána Úřadu, který po projednání 

s Komorou stanoví obsah odborné zkoušky30.  

Další úprava v části první se věnuje možnostem pozastavení výkonu činnosti a 

vyškrtnutí z rejstříku Komorou. K hlavním důvodům vyškrtnutí patří: smrt, zbavení či 

omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin 

                                                 
28 ve snaze o udržení univerzálnosti tohoto právního předpisu i po rozpadu Federace záměrně neuvádím 
konkrétní podobu státního seskupení  
29 je třeba samozřejmě zohlednit fakt, že podle této úpravy bylo vyžadováno absolvování praxe u 
patentového zástupce, zatímco v pozdějších úpravách nacházíme již jen požadavek na obecnou praxi, 
která nemá přesně stanoveno, kde má být vykonávána  
30  §5 odst. (4) zák. č. 237/1991 Sb. praví „Vykonáním odborné zkoušky uchazeč prokazuje znalosti 
patentového inženýrství, právních předpisů a mezinárodních smluv týkajících se průmyslového 
vlastnictví, jakož i praktické znalosti potřebné pro výkon činnosti patentového zástupce“   
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spáchaný v souvislosti s výkonem profese, vyškrtnutí na základě disciplinárního 

opatření a vlastní žádost. Pakliže by se dodatečně zjistilo, že u některého již zapsaného 

zástupce nebyly splněny zákonné požadavky na zápis, bude taktéž vyškrtnut.  

 

Část druhá podrobně upravuje jednotlivá práva a povinnosti. V obecných 

požadavcích na výkon profese nalezneme ochranu práv a oprávněných zájmů 

zastoupeného, povinnost jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné 

prostředky a uplatňovat vše, co zástupce podle svého přesvědčení a příkazů 

zastoupeného pokládá za prospěšné. Je zde i povinnost mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Takovéto povinnosti 

jej může zprostit pouze zastoupený písemným prohlášením. Za zajímavý považuji fakt, 

že i přestože by zastoupený svého zástupce prohlášením zprostil mlčenlivosti, zástupce i 

přesto musí zachovávat mlčenlivost dále, je-li to v zájmu zastoupeného. Přestože půjde 

spíše o příklad demonstrativní, o to více vyhrocený, podle mého názoru v takové to 

formulaci bychom mohli spatřovat střet mezi zástupcem a zastoupeným, kdy v dané 

konkrétní věci zastoupený zprostí zástupce mlčenlivosti31, předpokládejme v již 

konkrétním řízení před státním orgánem, dá mu tedy příkaz. Na druhé straně zástupce, 

konající podle svého přesvědčení, zproštěný mlčenlivosti, dodržující ustanovení § 12 

odst. (1), věty třetí, avšak jednající proti vůli klienta. Celé to samozřejmě tedy bude 

záležet na výkladu pojmu „v zájmu zastoupeného“ a daném konkrétním případu. 

K základním právům patentového zástupce patří zastupování osob ve věcech 

týkajících se průmyslového vlastnictví, svoboda volby, koho bude zastupovat a možnost 

odstoupení od smlouvy o zastupování za určitých podmínek. K takovému odstoupení 

může dojít, jestliže je důvěra mezi zástupcem a klientem narušena, zastoupený 

neposkytuje dostatečnou součinnost či neposkytl přiměřenou zálohu na odměnu 

zastupování. Odměna za zastupování a právo žádat přiměřenou zálohu jsou práva 

vycházející z § 17. 

Další zásadní povinností patentového zástupce je institut povinného pojištění 

odpovědnosti za škodu. To má být uzavřeno po celou dobu činnosti a má se vztahovat i 

                                                 
31  ať ho k tomu vedou jakékoliv důvody, i přesto, že výpověď zástupce může být v jeho neprospěch 



18 
 

na odpovědnost za škodu, která může vzniknout prostřednictvím pracovníků, které 

zástupce zaměstnává. 

 

Část třetí nazvaná „Samospráva a disciplinární odpovědnost patentových 

zástupců“ zřizuje pro činnost patentových zástupců profesní samosprávu. Tou se stává 

Komora patentových zástupců se sídlem v Brně32.  Komora byla konstituována jako 

právnická osoba a stala se samosprávnou organizací sdružující povinně všechny 

patentové zástupce. Podle polistopadového zákona o patentových zástupcích měla 

Komora čtyři orgány: konferenci patentových zástupců, představenstvo, dozorčí komisi 

a disciplinární komisi. Z našeho pohledu srovnávajícího jednotlivé zákony v dějinách 

profese je podstatné srovnání s právním stavem k zákonu o patentových zástupcích 

z roku 2004, kde Komora disponuje orgány šesti. Z pohledu právní úpravy roku 1991 je 

též zajímavé, že nejvyšším orgánem Komory je konference patentových zástupců, tedy 

seskupení všech patentových zástupců zapsaných v rejstříku účastnících se svolané 

konference. Vzhledem k tomu, že usnášeníschopnost Konference je za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech patentových zástupců, je jasné, že zákonodárce spoléhá na 

ochotu účastnit se rozhodování a ovlivňování chodu své profesní komory. Konference 

volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let předsedu a místopředsedu z řad patentových 

zástupců33, členy představenstva, dozorčí komise a disciplinární komise. Dále schvaluje 

organizační, volební a disciplinární řád Komory. Vzhledem k tomu, že Konference se 

podle zákona schází nejméně jednou za tři roky, ostatní činnosti potřebné k řádnému 

chodu Komory jsou svěřeny ostatním orgánům.  

Předseda zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Taktéž činí 

neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáním představenstva a řídí pracovníky 

v rozsahu určeném organizačním řádem. Představenstvo rozhoduje zejména o zápisu a 

vyškrtnutí z rejstříku, o opravných prostředcích proti rozhodnutí disciplinární komory a 

zbytkovou klauzulí o všech věcech, které jsou svěřeny podle tohoto zákona Komoře, 

pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory. K dalším pravomocem představenstva 

                                                 
32  jak uvádí Důvodová zpráva, město Brno bylo vybráno s ohledem na snahu o vyváženost rozmístění 
orgánu v tehdejší České a Slovenské Federativní republice.  Tedy pro polohu „na střed“ republiky. 
33  do obsazení postu předsedy a místopředsedy byl v úpravě roku 1991 zahrnut federační princip, kdy 
v případě, že post předsedy zastává občan České republiky, musí být místopředsedou občan Slovenské 
republiky a naopak. 
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patří např. svolávání sněmu, správa majetku Komory, informační činnost, vedení 

rejstříku patentových zástupců a další.  

Třetím orgánem Komory je dozorčí komise zodpovědná za dohled nad plněním 

usnesení konference a kontrolou činnosti představenstva. Dohled dozorčí komise je též 

směřován na řádný výkon činnosti patentových zástupců. Jmenovaný předseda poté 

podává34 návrh na zahájení řízení k disciplinární komisi, čtvrtému orgánu Komory. 

Disciplinární komise může poté uložit, na základě zahájeného řízení, některé 

z následujících opatření: písemné napomenutí, finanční pokutu, či v krajním případě 

vyškrtnutí zástupce z rejstříku až na dobu pěti let. Proti rozhodnutí se lze do patnácti 

dnů odvolat.  

 

Část čtvrtá se věnuje závěrečným, přechodným a zrušujícím opatřením, ve 

kterých se snaží upravit vztahy vzniklé zastupováním osob na základě jiných zákonů. 

Pro zachování kontinuity je stanovena lhůta šesti měsíců, po jejichž uplynutí se teprve 

zruší jiná oprávnění v zákoně uváděná.  Úřad měl též po dohodě s Komorou vydat 

vyhlášku o odměňování patentových zástupců, k čemuž posléze skutečně došlo, a 

vyhláška nabyla účinnosti dne 1. září 1991.  

 

3.4 Vývoj do přijetí nového zákona o patentových zástupcích 

 
Zákon o patentových zástupcích z roku 1991 byl celkem doplněn a změněn 

dvěma zákony. Přestože snah o novelizaci bylo více, a v případě, že by byly schváleny, 

měly by fatální vliv na postavení celé profese patentových zástupců35, nakonec do 

přijetí nového zákona o patentových zástupcích byly přijaty novely jen dvě. 

První byl zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví pojednávající o Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Tím druhým se stal zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím soudního řádu správního. Tento druhý zmiňovaný je pro nás 

                                                 
34  v subjektivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění dozvěděl; v objektivní lhůtě jednoho roku 
od doby, kdy k provinění došlo 
35  více o pokusech novelizovat zákon č. 237/1991 Sb. a možných fatálních důsledcích na výkon profese v 
 kapitole „4.2.3 Spory o postavení Komory – pokus o podřízení profesních komor státu“ 
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důležitý právě z toho hlediska, že rozšířil pravomoc patentových zástupců z hlediska 

zastupování před soudy.  

Pokusím se zkráceně popsat cestu, která vedla právě k promítnutí úpravy 

možnosti patentových zástupů zastupovat před soudy do platné právní úpravy. 

Již v roce 1997 se mezi legislativními záměry vlády objevuje požadavek na 

reformu správního soudnictví. Vzhledem k tomu, že do této doby žádný zákon tuto 

úpravu postavení patentových zástupců neupravoval, tehdejší předseda Komory 

patentových zástupců považoval za velmi důležité poslání představenstva, aby 

v připravovaných tezích o správním soudnictví byla zakotvena práva patentových 

zástupců hájit své klienty před správními soudy ve věcech průmyslového vlastnictví. 

V tuto chvíli byla prioritní ze strany předsedy Komory možnost podílet se na vytváření 

připravovaných zásad a mít možnost podchytit problém již v samotném počátku. Na 

pozadí osobních konzultací předsedy Komory s předsedou Senátu, předsedou 

ústavněprávního výboru Senátu či předsedou Nejvyššího soudu se odvíjely, vedle právě 

zmiňovaného požadavku na úpravu postavení patentových zástupců, i teze o reformě 

správního soudnictví jako takové a o variantách organizace správních soudů. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o předběžná jednání o možnostech, které mohou nastat, nepřinesly 

rozhovory, kromě několika slibů o budoucím prosazování názorů předsedy Komory, 

výraznější efekt. 

Celá záležitost se svou podstatou dotýkala též hlavně Úřadu průmyslového 

vlastnictví, o jehož rozhodnutí přezkoumávaná ve správním soudnictví, by šlo zejména. 

Možná i z těchto důvodů neměl velké pochopení pro aktivity Komory. I když 

nepovažoval současnou úpravu správního soudnictví36 za dostačující a trval na tom, že 

výkonná moc musí být důsledně oddělena od moci soudní, hájil zakořeněnou zásadu 

jednotnosti rozhodování. Pokud Úřad bude nadále komisionelně rozhodovat ve 

sporných řízeních a o rozkladech proti svým verdiktům, bude „soudní“ moc efektivně a 

poučeně navazovat na moc exekutivní. Na jedné straně tedy Úřad zastával názor, že 

přestavba zákonů o soudech a soudcích a rektifikace soukromého práva jsou nezbytné, 

                                                 
36  část Pátá, tehdy platného Občanského soudního řádu 
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na druhé straně obhajoval nezávislost své druhé instance a stavěl ji na roveň nezávislého 

soudnictví37. 

Z tohoto důvodu se Úřad stavěl negativně k aktivitám předsedy Komory, který 

však trval na svém názoru, že je potřeba celou situaci sledovat a ovlivňovat od 

samotného počátku, protože by se mohlo stát, že vláda schválí věcný záměr zákona o 

správním soudnictví, podle něhož by mohli ve sporných řízeních o institutech 

duševního vlastnictví klienty zastupovat pouze advokáti a nikoliv patentoví zástupci. 

Předseda Komory chtěl s Úřadem zahájit spolupráci, právě proto, aby se tento černý 

scénář pro patentové zástupce nerealizoval, avšak Úřad v této oblasti jakékoliv 

spolupůsobení odmítl.  

V polovině roku 1998 vydalo legislativní oddělení ministerstva spravedlnosti a 

ministerstva vnitra dokument pod názvem „Společná východiska budoucí právní úpravy 

trestního práva, správního trestání, správního řízení a správního soudnictví“. Vzhledem 

k tomu, že dokument pro Komoru představoval nástin východisek, ze kterých bude 

budoucí právní úprava vycházet, žádala Komora o přizvání ke spolupráci na zásadách 

zákonů a na návrzích zákonů koncipovaných na základě zmíněného dokumentu.  

Úsilí českých zástupců získat oprávnění zastupovat před soudem bylo podpořeno 

též na mezinárodním poli, a to v listopadu 1998, kdy se v Mnichově konalo 

mezinárodní fórum „Patentoví zástupci před soudem“, pořádané Výborem národních 

institutů patentových zástupců – CNIPA. CNIPA si vytkla za cíl podporu patentových 

zástupců v jejich snaze získat právo zastupovat své klienty v soudních sporech.  Jelikož 

se nejednalo pouze o problém v České republice, fórum vytýčilo směry řešení právě 

v oblasti, protože ve většině států byl patentový zástupce připuštěn k zastupování u 

soudů pouze jako asistent advokáta. Tato dosavadní praxe nejednotnosti znamenala pro 

klienta větší náklady, tedy potřebu platit dvojí zastoupení.  

Na poli domácí scény pobíhala zároveň řada seminářů a setkání pojednávající o 

modelech správního soudnictví. 

Po uveřejnění vládního návrhu soudního řádu správního koncem roku 2001 

předseda Komory připravoval spolu s odborníky v oboru připomínky právě k § 35 

odst.(2) o zastupování a odeslal je v termínu pro předkládání připomínek. 

                                                 
37  srov. Čupr, F., Lužná M., Valentová I., Zastupování před soudy, Úřední kronika Komory patentových 
zástupců, Brno, 2003 
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Důležitým bodem na cestě úpravy oprávnění zastupovat je usnesení Ústavního 

soudu č. 16/1999, vydané pod č. 276/2001 Sb., kterým Ústavní soud napadl 

nepřípustnost zastupování stran daňovými poradci a patentovými zástupci. Na základě 

tohoto usnesení došlo ke zrušení celé části Páté Občanského soudního řádu, tedy 

dosavadní úpravy správního soudnictví.  Pro nás je však důležitější argumentace 

Ústavního soudu při posuzování ústavnosti původního § 250a o.s.ř., který  určoval, že 

obligatorním zástupcem před správním soudem může být pouze advokát. Příklad je 

uváděn ze strany soudu na daňových poradcích, ale v závěru argumentace senát 

podotýká, že totéž se týká patentových zástupců.  

Podle názoru senátu za situace, kdy značnou část agendy správních soudů 

představují věci daňové a kdy zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky, v § 6 stanoví, že daňoví poradci jsou oprávněni a 

povinni chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta a důsledně přitom využívat 

všechny zákonné prostředky k ochraně jeho práv, jde o stav zřejmé nesouladnosti 

právních předpisů stejné síly, což by nepochybně v právním státě nemělo existovat.  

Pokud  o.s.ř. vyjímá z dostupných prostředků pro ochranu práv  klienta  pro daňové 

poradce správní žalobu, je senát toho názoru, že takové omezení postrádá rozumné 

důvody a je svou podstatou omezením práva  svobodně  podnikat  podle  čl.  26  odst.  1 

Listiny. I když dle odstavce 2 tohoto článku může zákon stanovit podmínky a omezení 

pro výkon určitých povolání nebo činností, nutno při stanovení takových omezení 

respektovat zásady stanovené čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny. Navíc, pokud chtěl zákonodárce 

vyjmout z pravomoci daňových poradců právo jednat před soudem, měl tak učinit 

výslovně v zákoně č. 523/1992 Sb. Neústavnost  ustanovení  §  250a  o.s.ř.  tedy  

spatřuje  IV. senát Ústavního  soudu  v  opomenutí  zákonodárce  včlenit  do  výčtu  

osob oprávněných zastupovat před správními soudy daňové poradce (samozřejmě jen  v  

rozsahu  oprávnění  dle  zvláštních  předpisů,  obdobně jako to učinila  novela  o.s.ř.  u  

notářů).  Pokud tak neučinil, má toto ustanovení znaky libovůle, když ze skupiny osob 

nepochybně kvalifikovaných k poskytnutí právní pomoci ve smyslu čl. 37 odst. 2 

Listiny je určitá skupina vyjmuta a v důsledku tohoto vyjmutí je omezen předmět jejího 

podnikání stanovený zákonem jiným38. 

                                                 
38  srov. Usnesení Ústavního soudu č. 16/1999, (č.  276/2001 Sb.) 
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Principy uvedené v tomto usnesení ústavního osudu se staly též předmětem 

diskuze na 97. schůzi Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny ČR, během níž 

též předseda Komory odůvodňoval komorový návrh na úpravu paragrafu soudního řádu 

správního o zastupování. Argumentoval tím, že vzhledem k evropské úpravě by mohlo 

dojít k tomu, že v případě, že naši zástupci nebudou mít práva k zastupování před soudy 

u nás, stejné to bude i v zahraničí, čímž budou tuzemské firmy odsouzeny k zastoupení 

zahraničními zástupci. Dále poukázal na fakt, že patentoví zástupci, kteří do této doby 

svěřovali své klienty do rukou advokátů, již nyní běžně zastupují v rozkladových 

správních řízeních, která jsou de facto analogická s řízením před správními soudy. 

V neposlední řadě byl uveden poukaz na snížení nákladů za zastupování ze strany 

klienta a zkrácení soudního jednání. Přestože se vedla poté ještě dlouhá diskuse, závěr 

byl ten, že ministr spravedlnosti Bureš nevidí důvod, proč by patentoví zástupci 

nemohli zastupovat své klienty u první soudní instance, a to jak ve sporech podle 

soudního řádu správního, tak ve sporech podle OSŘ.  

Hlasování o komorovém návrhu upraveném ve prospěch patentových zástupců 

ministrem spravedlnosti, bylo jednoznačné. Koncipováním přijatého návrhu byl 

pověřen poslanec zpravodaj prof. Jičínský. V druhém ani třetím čtení v Poslanecké 

sněmovně se na předloze soudního řádu správního ve vztahu k otázce zastupování nic 

nezměnilo. Ze 157 přítomných poslanců bylo 103 pro přijetí soudního řádu správního a 

44 proti.  

Zmiňovaný § 35 odst.(2) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zní: 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, popřípadě 

jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních 

zákonů, týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených…“ 

 

V civilním řízení se možnost zastupovat odrazila v ustanovení § 25b zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, který stanoví: „S výjimkou dovolání si účastník 

může zvolit zástupcem též patentového zástupce; patentový zástupce může účastníka 

zastupovat jen v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem“. 

Zvláštním právním předpisem je vždy pochopitelně myšlen zákon o patentových 

zástupcích.  
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4. Komora patentových zástupců 

4.1 Postavení Komory patentových zástupců 

 
Komora patentových zástupců byla zřízena na základě § 22 zákona č. 237/1991 

Sb., o patentových zástupcích. Byla zřízena jako právnická osoba a dostala za úkol 

vykonávat statut samosprávné organizace sdružující všechny patentové zástupce. 

Takovéto vymezení řadí Komoru patentových zástupců mezi veřejnoprávní korporace, 

kdy se jedná o subjekt veřejné správy, jemuž byla svěřena pravomoc samostatně plnit 

úkoly. Pro bližší pochopení pojmu veřejné korporace bude dobré si uvést její základní 

vymezující znaky: 

• základem organizační struktury je uplatnění členského principu 

v organizaci, kdy členové se podílejí na chodu a plnění úkolů. Tento fakt 

nám též posouvá Komoru patentových zástupců mezi veřejnoprávní 

korporace založené na osobním principu, tj. na skutečnosti, že členství 

v organizaci je zde spojeno s určitými vlastnostmi osoby, v tomto 

případě s výkonem určitého povolání. V případě Komory je zde 

uplatňován ještě princip nuceného členství39, tj. členství, které je 

podmíněno výkonem určitých povinností 

• pro chod takovéto organizace, jež musí být subjektem práv a povinností, 

být způsobilá k majetkovým úkonům a odpovědná za své závazky je 

nutná forma právnické osoby 

• ustanovení na základě zákona či jiného podzákonného předpisu 

• svěření výkonu vrchnostenských pravomocí, existence „stavovských“ 

předpisů  

• při plnění svěřených úkonů musí být zachována jistá forma nezávislosti 

na ostatních správních úřadech státu 

                                                 
39  problematice nuceného členství bude věnována zvláštní podkapitola 
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4.2 Historický vývoj 

4.2.1 Přípravný výbor a ustavující schůze 

 
Aby mohl vzniknout zcela nový subjekt, respektive do doby ustanovení jeho 

orgánů, bylo potřeba v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 237/1991 Sb., o 

patentových zástupcích jmenovat přípravný výbor. Tomu tak tehdejší předseda 

Federálního úřadu pro vynálezy prof. Ing. Ladislav Jakl dne 1. července 1991 učinil. 

První schůze přípravného výboru byla svolána na 11. července 1991 do Brna. Jak jsem 

se již zmiňoval, určení města Brna bylo řešeno ve vztahu otázky existující federace a 

snaze nediskriminovat zástupce z okrajových koutů jak české tak slovenské části 

republiky. Předsedou přípravného výboru byl zvolen JUDr. Ladislav Haspel, CSc., 

spolu s místopředsedy PhDr. Františkem Čuprem a tajemníkem Ing. Josefem Smolou. 

Prvním úkolem výboru bylo projednání a schválení návrhu vyhlášky Federálního úřadu 

pro vynálezy o odměňování patentových zástupců a také zkušebního řádu pro zástupce. 

Zároveň bylo rozhodnuto o založení rejstříku patentových zástupců a o způsobu jeho 

vedení. Ostatní členové výboru byli pověřeni zpracováním stavovských právních 

norem, čímž byly zahájeny přípravné práce na svolání ustavující konference. Na 

podzimních schůzích byl projednán organizační řád Komory, volební řád a disciplinární 

řád. Vzhledem k tomu, že podle zákona má obsah a organizaci odborné zkoušky, kterou 

má uchazeč o zápis do rejstříku patentových zástupců prokázat své odborné znalosti, 

stanovit Federální úřad pro vynálezy, byl zkušební řád pro odborné zkoušky upravován 

právě v součinnosti s ním. Vyvrcholení činnosti přípravného výboru byla ustavující 

konference Komory patentových zástupců, na tuto konferenci bylo pozváno 164 

uchazečů o zápis do rejstříku40. 

Přípravný výbor měl v souladu s § 38 odst. (2) cit. zákona svolat ustavující 

konferenci Komory do 31. prosince 1991. Tomu se tak skutečně stalo a dne 10. prosince 

1991 se konala v Brně ustavující konference, které se účastnilo 147 z celkového počtu 

164 pozvaných. Přítomní členové Komory hromadně složili slib do rukou předsedy 

přípravného výboru a schválili připravené „řády“ potřebné k fungování komory.  

 

                                                 
40  původní celkový počet byl 241 uchazečů, avšak ostatní nesplňovali zákonné podmínky pro zápis 
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4.2.2 Fungování komory v souvislosti s rozdělením federace 

 
Fungování Komory v jejím původním složení nemělo však dlouhého trvání 

vzhledem k potřebě jejího rozdělení na dvě samostatné komory, českou a slovenskou 

vzhledem k dělení Federace.  

Oblast průmyslového vlastnictví, a tedy i úprava činnosti patentových zástupců, 

spadala do výlučné působnosti federace. Komora patentových zástupců proto byla 

zřízena jako právnická osoba veřejného práva (§ 22 zák. č. 237/1991 Sb.), a to práva 

federálního. Z hlediska pozdější klasifikace právnických osob v ustanovení § 18 odst. 

(2) občasného zákoníku patřila mezi „jiné“ než taxativně vyjmenované subjekty, o 

kterých to, že jsou právnickými osobami, stanovil zákon. Jako taková tedy byla 

způsobilá mít práva a povinnosti a byla takto jedinečnou osobou odvozující svou 

existenci od suverenity federace. V důsledku zániku federace zanikly i její orgány. Stalo 

se tak zvláštním zákonem federace. Žádný zákon ale již nezrušil právnické osoby 

federálního veřejného práva (Nejedná se přitom jen o Komoru patentových zástupců, 

ale ku příkladu i o Československou obchodní a průmyslovou komoru)41. 

Existence těchto federálních právnických osob po zániku federace je spíše 

bezpředmětná. Za legislativní opomenutí však můžeme považovat to, že při zániku 

orgánů federace nebyl řešen i zánik právnických osob zřízených (a tudíž i rušených a 

měněných) federálními zákony. Můžeme se zde setkat s názorem, že k jejich zániku 

došlo ipso facto ztrátou jejich působnosti. Naproti tomu lze namítnout, že pokud tyto 

osoby nejsou ani dnešními zákony samostatných států zrušeny, trvá jejich existence 

jako právnických osob i nadále, neboť jinak by byl oslaben, ne-li zcela vyloučen, i 

jakýkoliv zákonný princip jejich vzniku a trvání, opírající se o čl. 1 tzv. recepční normy 

(ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a 

Slovenské Federativní Republiky, účinného od 31. prosince 1992). Federální zákon o 

patentových zástupcích, který platil v den zániku České a Slovenské Federativní 

Republiky na území České republiky, zůstává i nadále v platnosti. Tím zůstávají nadále 

v platnosti i jeho ustanovení o Komoře patentových zástupců, a tedy i sama existence 

této Komory, která je takto nezpochybnitelná. Jinou otázkou již ale je rozsah její 

                                                 
41 srov. Telec, I., Patentoví zástupci, Masarykova univerzita v Brně, 1993, str.18-19 
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činnosti, který musí být fakticky zúžený, ledaže by se mělo jednat o osobu mezinárodní 

povahy, což z hlediska jejího poslání, odvozeného od suverenity jednoho státu, není 

vhodné. Fakticky se počátkem roku 1993 obsah činnosti této komory zúžil je na 

zákonnou agendu patentových zástupců majících bydliště v České republice. 

Domnívám se však, že tato otázka měla být řešena zákonem, týkajícím se přechodných 

opatření v oboru průmyslového vlastnictví v důsledku zániku federace, což bylo 

opomenuto. Jestliže tedy původní federální Komora patentových zástupců existuje i 

nadále, což je třeba připustit, a má pouze fakticky zúžený rozsah činnosti jen pro území 

České republiky, vznikla ve Slovenské republice zcela nová Komora patentových 

zástupců, sídlem v Bratislavě, jako právnická osoba veřejného, již zcela samostatného, 

slovenského práva. Stalo se tak až s účinností od 29. dubna 1993, kdy nabyl účinnosti 

zákon NR SR č. 90/1993 Zb., o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva, jímž 

byl mimo jiné novelizován přijatý federální zákon o patentových zástupcích, a zřízena 

zmiňovaná nová komora, která zákonně převzala dřívější federální zapsané patentové 

zástupce, mající bydliště ve Slovenské republice, pod svůj rozsah činnosti. Mám za to, 

že tento slovenský postup, byť přijatý s jistým prodlením, je právně vhodnější a čistší, 

neboť tato nová samosprávná organizace již odvozuje svou existenci od subjektivity 

samostatného slovenského státu, jehož některé úkoly také převzala, oproti českému 

řešení faktického (mimoprávního) zúžení rozsahu činnosti federální komory, jejíž 

existence byla jinak převzata i do českého právního řádu.42        

 

4.2.3 Spory o postavení Komory – pokus o podřízení profesních komor  

státu 

 
Spory vedoucí se o postavení Komory patentových zástupců pro nás budou 

zajímavé z více pohledů. Na jejich pozadí se totiž opět odehrává souboj existence 

patentových zástupců jako samostatné a na státu nezávislé profese, a de facto se nejedná 

pouze o osudu patentových zástupců, ale všech profesí, jejichž výkon požaduje účast 

v profesní komoře, která má reprezentovat profesní samosprávu. Dalším tématem, 

v období po rozdělení federace, s tím souvisejícím, jsou více či méně zdařilé pokusy o 

                                                 
42  tamtéž 
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novelizaci zákona o patentových zástupcích z roku 1991. Ve hře je na pozadí 

následujících událostí čtyřúhelník „Komora patentových zástupců (potažmo i ostatní 

profesní komory) – Úřad průmyslového vlastnictví43 – patentový zástupce – stát“ a 

jejich vzájemné prolínání vlivu a kompetencí. 

Komora patentových zástupců nebyla jedinou profesní komorou svobodných 

povolání. Takových to komor bylo v České republice vedle Komory patentových 

zástupců ještě jedenáct. Vzhledem k definici pojmu samosprávy je pochopitelné, že ne 

všichni se lehce ztotožňují s její ideou a v případě, že mají možnost vlivu situaci změnit, 

svého vlivu a pravomocí využijí. Tak se stalo u některých vládních činitelů a poslanců 

Parlamentu v průběhu roku 1993. Snaha státu, zastupovaného pochopitelně právě oněmi 

činiteli a poslanci, vedla k tomu, že Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny navrhl 

zpracovat Kodex profesních komor. Cílem kodexu bylo zdůraznit rozdíl mezi 

profesními komorami s povinným členstvím, vzniklými ze zákona a asociačními 

komorami s nepovinným členstvím, registrovanými u ministerstva vnitra jako spolky. 

Snahou mnohých vládních činitelů a poslanců bylo zamezit vzniku korporativistického 

způsobu veřejné správy a zavedení větší míry státního dohledu nad samosprávnými 

komorami44. Je pochopitelné, že zástupci profesních komor na takovouto aktivitu 

nenechali svou reakcí dlouho čekat a na svolaném společném setkání jejich 

představitelů sestavili dvanáctibodové stanovisko kritizující postoje uváděné proti 

profesní samosprávě. Přestože zástupci Komory patentových zástupců ani České 

advokátní komory toto stanovisko, zaslané vládě ČR a Poslanecké sněmovně, 

nepodepsali, názorově byli též nakloněni zachování profesních samospráv.  

Nedlouho na zaslané stanovisko podepsané od zástupců sedmi profesních komor 

vláda ČR zpracovala a předložila k připomínkám Ministerstvu hospodářství ČR návrh 

Zásad zákona o sdružování v komorách. K tomuto počinu předložila Komora 

patentových zástupců, a totožně i Úřad průmyslového vlastnictví, nesouhlasné 

stanovisko. Připomínky, které se sešly ke kodexu profesních komor a která obdržela 

jednotlivá ministerstva, byly poté na základě pokynu vlády zapracovány do zásad 

nových zákonů o profesních komorách. V tuto chvíli patřili k největším odpůrcům 

                                                 
43  dřívější Federální úřad pro vynálezy, který byl přejmenován po rozdělení federace na Úřad 
průmyslového vlastnictví 
44  srov. Čupr, F., Lužná M., Valentová I., Právní postavení Komory a patentových zástupů, Úřední 
kronika Komory patentových zástupců, Brno, 2003 
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odejmutí samosprávy profesním komorám zástupci komory advokátní a architektů. Aby 

se dozvěděla o připravovaných změnách veřejnost, svolala Česká komora architektů 

v lednu 1994 tiskovou konferenci, na kterou přizvala i zástupce ostatních profesních 

komor včetně zástupců Komory patentových zástupců. Ve vydaném výstupním 

prohlášení se deklarovalo, že nově připravovaný zákon by znamenal likvidaci 

stavovských organizací následkem zrušení povinné registrace v komorách, přijímáním 

všech žadatelů bez prověřování, včetně právnických osob, a možností vzniku více 

komor v jednom oboru. Akcentovalo se hlavní poslání profesních komor – zabránit 

neprofesionálnímu výkonu příslušných profesí a ochránit klienty před neprofesionálním 

výkonem povolání45. Odsuzoval se návrh zákona o sdružování v zájmových sdruženích 

právě z důvodu, že profesní komory a jejich poslání jsou od sebe tak rozdílné, že je 

nelze upravovat jediným zákonem. Požadavek tedy zněl pouze na jednotlivé novelizace 

stávajících zákonů. V tomto okamžiku se názory Komory patentových zástupců a Úřadu 

průmyslového vlastnictví ještě stále shodovaly.  

Chtěli-li bychom probíhající spory personalizovat a typizovat, na jednu stranu 

bychom postavili Václava Klause jako tehdejšího předsedu vlády, zastávajícího teorii 

liberalismu, tedy vystupujícího proti povinnému členství jakožto podmínce výkonu 

profese, a na druhé straně by byl předseda České advokátní komory Karel Čermák 

zastávající názor opačný. 

Ministerstvo hospodářství, jako předkladatel návrhu zákona o sdružování 

v komorách, konstatovalo, že účastníci připomínkového řízení vyjádřili všeobecný 

nesouhlas s navrhovanými zásadami, a doporučilo poradě ekonomických ministrů 

změnu koncepce. Ta se měla v nové zákonné úpravě zaměřit pouze na nepovinné 

členství v profesních sdruženích, na volný přístup do povolání a na státní kontrolu nad 

výkonem těchto profesí, které by byly výlučně zasazeny do režimu živnostenského 

zákona. V konkrétním případě by tak povolání patentového zástupce bylo zařazeno do 

živností vázaných podle živnostenského zákona. Zmíněná porada ministrů tedy 

nedoporučila rušení stávajících komor, avšak navrhla zrušení povinné registrace 

v komorách. Jeden z hlavních argumentů zástupců komor, a to argument odborné 

                                                 
45  srov. Čupr, F., Lužná M., Valentová I., Právní postavení Komory a patentových zástupů, Úřední 
kronika Komory patentových zástupců, Brno, 2003 
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způsobilosti, nebyl uznán a jako jediný garant veřejného zájmu byl dále považován stát. 

Tedy pouze stát má mít pravomoc regulace vstupu do profese. 

V tento okamžik můžeme vysledovat názorové odchýlení Úřadu průmyslového 

vlastnictví, které se dostávalo pod tlak ministerstva hospodářství, oproti pokračující 

snaze Komory k obhajobě a zachování profese patentového zástupce jako svobodného 

povolání. V listopadu 1994 se konala třetí konference Komory patentových zástupců, 

jejímž výstupem byl protestní dopis předsedovi vlády Klausovi, reagující na návrh 

novely zákona o patentových zástupcích. Byly v něm uvedeny argumenty, které lze 

považovat za více než pádné a které se později objeví i v následujících diskuzích o 

postavení profese patentových zástupců. Předně byl zde zdůrazněn apel na 

kompatibilitu naší dosavadní úpravy s právem většiny států ES. Navrhovaná úprava 

tedy byla vyhodnocena jako krok zpět a protiklad k vládnímu usnesení o harmonizaci 

našeho práva s právem států ES. Mezi dalšími argumenty se objevuje to, že patentový 

zástupce zastupuje v řízeních, kde protistranou je stát. Povolení k výkonu jeho profese 

by tedy nemělo záviset na autokratickém rozhodnutí téhož státního orgánu, protistrany. 

Taktéž mezi zástupcem a klientem vzniká specifický právní poměr a zejména práva a 

povinnosti, které jsou atypické pro běžné obchodní vztahy ze živnostenského podnikání, 

nelze je tedy zabezpečit živnostenským zákonem a ani po živnostensku kontrolovat. 

Došlo by též k degradaci postavení patentového zástupce, protože ti by zastupovali 

klienta v pozici živnostníka, oproti tomu advokáti s výsadami svobodného povolání. 

Jedním z problémů v dopise neuvedených byl také ten, jak financovat činnost 

orgánů Komory z příspěvků ve chvíli, kdy by připravovaná novela učinila členství 

v Komoře dobrovolným46. Budoucí nejistota postavení profese patentových zástupců se 

možná nejvíce projevila v březnu 1995, kdy vláda projednávala návrh zákona o 

patentových zástupcích. Cílem bylo podřídit definitivně činnost patentových zástupců 

zákonu o živnostenském podnikání, tudíž návrh měl obsahovat jediný paragraf: „Zákon 

o patentových zástupcích se zrušuje“. Představenstvo Komory reagovalo zpracováním 

vlastního návrhu novely zákona č. 237/1991, avšak ten se nikdy nestal podkladem pro 

jednání v Parlamentu ani v jeho výborech.  

                                                 
46  problém souvisel s otázkou uznatelnosti nákladové položky členského příspěvku, které se vztahoval 
jen na organizace, v nichž bylo členství povinné.  
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Na jaře 1996 Parlament začal s projednáváním návrhu novely zákona o 

patentových zástupcích, kterou zpracoval Úřad průmyslového vlastnictví, a Parlamentu 

ji předkládal ministr hospodářství. Pozměňovací návrhy k této verzi návrhu zákona ze 

strany předsedy Komory však nebyly brány v potaz. Druhé a třetí čtení novely zákona 

se mělo uskutečnit na poslední schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tento 

fakt, tedy to, že v této fázi již poslanci nemohou předkládat pozměňovací návrhy, které 

by zásadně změnily ráz, a skutečnost, že se bude rozhodovat pouze o tom, zda se přijme 

novela, či zda zůstane v platnosti původní znění zákona, znamenalo pro tuto chvíli 

odpadnutí hrozby podřízení profese patentových zástupců pod živnostenský zákon a 

hrozby ztráty speciálního zákona.  V tento okamžik bylo potřebné tedy již jen poukázat 

na samotnou nevhodnost novely. Komora patentových zástupců ve spolupráci se 

Svazem patentových inženýrů zaslala každému poslanci dopis, ve kterém poukazovala 

na nevhodnost novely a rozpory se zásadami dohody TRIPS47. V dopise bylo 

vysvětleno poslání profese patentového zástupce a jako stěžejní bod uvedeno, že ve 

většině řízení, kdy zástupci obhajují a prosazují individuální práva svých klientů, je 

protistranou státní orgán, nejčastěji Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). V tomto 

duchu bylo tedy vysvětleno, že přijetím novely nastane následující stav – přístup 

k profesi prostřednictvím odborné zkoušky bude v rukou státního orgánu-ÚPV, tedy 

protistrany, konstitutivní slib skládaný patentovým zástupcem bude skládán do rukou 

předsedy státního orgánu-ÚPV, správu profese patentových zástupců bude vykonávat a 

rejstřík povede státní orgán-ÚPV, disciplinární pravomoci a opatření včetně vyškrtnutí 

z rejstříku bude vykonávat státní orgán-ÚPV. Patentový zástupce tedy bude procesně i 

existenčně plně závislý na státním orgánu, u něho, a ve většině případů, proti němuž má 

prosazovat individuální práva občana a právnických osob. Patentový zástupce by tím 

nebyl nezávislým právním zástupcem.  

Na poslední schůzi Poslanecké sněmovny se však o novele zákona vůbec 

nejednalo, jelikož díky neschopnosti dohodnout se na původním programu nebyl tento 

bod na schůzi vůbec zařazen.  

Po parlamentních volbách, které se uskutečnily koncem jara 1996, byl problém 

profesních komor znovu oživen a v Parlamentu se začal projednávat návrh novely 

                                                 
47  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, účinnosti nabyla 1. ledna 1995 
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zákona o patentových zástupcích. Předseda Komory začal s osobním vyjednáváním a 

žádostmi o podporu nezávislosti patentových zástupců na ústředních státních orgánech a 

zachování profesní samosprávy. Probíhala jednání na poli řady poslaneckých klubů, kde 

se názory zástupců Komory patentových zástupců setkávaly s větším či menším 

úspěchem. Bylo třeba zástupcům zákonodárného sboru vysvětlovat základní poslání 

patentových zástupců a charakter jimi poskytovaných odborných služeb. 

Z těchto jednání mne zaujalo48 jednání s poslancem Josefem Holubem, který byl 

předseda hospodářského výboru PSP ČR. Poslanec Holub byl přesvědčen, že patentový 

zástupce pouze odborně spolupracuje v bezkonfliktním souznění s referentem ÚPV na 

definování rozsahu patentové ochrany a na vymezení novosti patentu proti světovému 

stavu techniky. Jeho mylná představa vycházela též z toho, že vynálezce si musí popis 

vynálezu zpracovat sám a že patentový zástupce mu pomůže jen v ojedinělých 

případech. Je jasné, že ve stavu takového to mylného domnění nepřijde otázka závislosti 

patentových zástupců na Úřadu průmyslového vlastnictví nikterak zvláštní či nežádoucí.  

Také při projednávání této novely došlo k názorovým střetům mezi Komorou 

patentových zástupců a Úřadem průmyslového vlastnictví jako již několikráte 

v minulosti. Úřad, prostřednictvím svého předsedy, zastával své přesvědčení, že vládní 

návrh novely je vzhledem k vývoji v EU pokrokový a ve srovnání se zahraničními 

zákony jedním z nejlépe promyšlených, zatímco předseda Komory dával najevo zcela 

protichůdný názor.  

Vládní návrh novely zákona o patentových zástupcích byl v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR projednáván dne 4. října 1996. Byly zde uvedeny důvody jak 

pro odmítnutí, tak i pro přijetí zmiňované novely.  Z přítomných 184 poslanců hlasovalo 

98 pro odmítnutí novely, 75 pro její přijetí a 11 se zdrželo hlasování.  

Po tomto hlasování zaslal předseda Komory jménem představenstva děkovné 

dopisy poslaneckým klubům49, které se zasloužili o odmítnutí novely, jelikož byla 

zachována profesní samospráva a nezávislost patentových zástupců. 

                                                 
48 spíše odlišným úhlem pohledu (založeném na  vlastních nedobrých zkušenostech s podnikovými 
referenty pro vynálezy), než tím, že bych se s tímto názorem ztotožňoval 
49  novela byla odmítnuta zejména hlasy poslanců ČSSD, KSČM, ODA a SPR-RSČ 
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4.3 Orgány Komory  

 
Aby mohla být plně rozvinuta samospráva profesní organizace, je potřeba, aby 

právnická osoba – komora, měla zřízeny své vlastní orgány a upravenou vnitřní 

strukturu. My budeme vycházet z aktuálního stavu, který je upraven v zákoně o 

patentových zástupcích z roku 2004, zákon č. 417/2004 Sb., a z vnitřních předpisů 

Komory vydaných na základě § 58 písm. b) a § 63 odst. (2) citovaného zákona. 

Jen pro úplnost v porovnání s úpravou výčtu orgánů Komory podle „starého“ 

zákona o patentových zástupcích došlo k drobné úpravě, kdy Konference patentových 

zástupců nese nyní označení Sněm, a do celkového počtu orgánů podle zákonné úpravy 

přibyl předseda a jeho místopředseda.  

Funkce ve všech orgánech Komory jsou čestné a za jejich výkon přísluší jen 

náhrada hotových výdajů. 

Podle § 56 odst.(1) citovaného zákona má Komora patentových zástupců České 

republiky50 následující orgány: 

• sněm 

• představenstvo 

• předsedu 

• místopředsedu 

• dozorčí komisi 

• disciplinární komisi 

 

Vedle těchto orgánů může Komora zřizovat na základě zákonného zmocnění i 

další orgány poradní. 

4.3.1 Sněm 

 
Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Nejedná se však o orgán trvale svolaný 

ani s přesně vymezeným počtem členů. Právo účastnit se sněmu mají totiž všichni 

patentoví zástupci zapsaní v seznamu patentových zástupců. V současné právní úpravě 

                                                 
50  spolu s novým zákonem o patentových zástupcích č. 417/2004 Sb. bylo k názvu Komory připojeno i 
označení „České republiky“   
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jej již odstraněno nebezpečí, na které jsem upozorňoval v kapitole o zákonné úpravě 

z roku 1991. A to je problém usnášeníschopnosti sněmu, dříve tedy konference 

patentových zástupců. Zatímco v dřívější úpravě byla požadována účast nadpoloviční 

většiny všech patentových zástupců, což kladlo důraz na vysokou míru zodpovědnosti 

patentových zástupců vzhledem k fungování jejich profesní komory, nyní je sněm 

schopný se usnášet bez ohledu na počet přítomných patentových zástupců. Bod, že pro 

přijetí usnesení sněmu je potřeba nadpoloviční většiny z přítomných zástupců, zůstal 

neměnný.  

Všichni účastnící se zástupci na sněmu na něm vykonávají své zákonné právo 

hlasovací a volební. V případě své nepřítomnosti se může nechat patentový zástupce 

zastoupit jiným zástupcem, který s ním však vykonává činnost společně ve sdružení 

nebo ve společnosti. Tím došlo k zúžení možnosti nechat se zastoupit, jelikož v úpravě 

z roku 1991 tato podmínka o zastoupení pouze patentovým zástupcem „společně 

podnikajícím“ obsažena nebyla. Takto zastoupený patentový zástupce se považuje za na 

sněmu přítomného.  

Sněm svolává představenstvo písemnou pozvánkou adresovanou všem 

patentovým zástupcům, a to nejméně jednou za tři roky. V případě, že o svolání sněmu 

požádá písemně alespoň třetina všech zástupců, je představenstvo povinno svolat sněm 

vždy, a to do dvou měsíců. Stejně tak v případě, že o svolání požádá dozorčí komise. Ta 

je též oprávněna, v případě, že představenstvo by její žádost nesplnilo, svolat sněm 

sama. Sněm volí ze svých řad:  

• předsednictvo sněmu, které řídí jednání sněmu 

• volební komisi, která organizuje volbu, popřípadě odvolání členů a 

náhradníků orgánů Komory uvedených v § 58 písm. a) zákona 

• mandátovou komisi, která dohlíží na hlasování na sněmu a rozhoduje, 

zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv 

• návrhovou komisi, která předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené 

představenstvem a patentovými zástupci a připravuje návrh tohoto 

usnesení 

• další komise, případně jiné orgány sněmu, usnese-li se sněm na jejich 

zřízení. 
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Jednání sněmu jsou veřejná, pouze za předpokladu, že se sněm usnese, to platit 

nebude. Usnesení o neveřejnosti se může vztahovat buď na celé jednání sněmu, nebo 

jen na jeho část.  

K základním pravomocem stanoveným zákonem o patentových zástupcích patří: 

• volba přímou a tajnou volbou předsedy, místopředsedy, členů a 

náhradníků představenstva, dozorčí a disciplinární komise a to na období 

tří let. Zároveň možnost je též tajnou volbou odvolávat 

• přijímání a změna profesních předpisů51 

• stanovování výše příspěvků patentových zástupců na činnost Komory a 

ostatních poplatků souvisejících se zápisem do seznamů vedených 

Komorou 

• projednávání a schvalování zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory 

• rušení či pozměňování rozhodnutí představenstva52 

• usnášení se ve všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou 

rozhodování v disciplinárním řízení 

• schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky 

 

Bližší úpravu fungování sněmu stanoví Jednací řád sněmu Komory patentových 

zástupců České republiky ze dne 22. října 2004. 

 

 

4.3.2 Představenstvo 

 
Představenstvo jako výkonný orgán Komory se schází zpravidla jednou za tři 

měsíce a jeho zasedání svolává předseda Komory. Představenstvo má sedm členů a tři 

náhradníky, ze kterých se doplňuje v případě, že počet členů představenstva klesne pod 

sedm.  

 

                                                 
51  blíže k profesním předpisům v samostatné kapitole 
52  s výjimkou – blíže § 58 písm. e) zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích 
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K základním funkcím patří a představenstvo rozhoduje: 

• o vyškrtnutí patentových zástupců ze seznamu53, nejde-li o vyškrtnutí na 

vlastní žádost 

• o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce a 

praxe asistenta patentového zástupce54 

• o opravných prostředcích proti rozhodnutí disciplinární komise 

• o snížení nebo prominutí příspěvků na činnost Komory 

•  a na základě zbytkové klauzule o všech dalších věcech svěřených 

Komoře, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory 

Představenstvo dále: 

• svolává sněm 

• navrhuje zkušební komisaře 

• spravuje majetek Komory 

• chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců 

• pravidelně informuje patentové zástupce o činnosti Komory  

• činí veškerá opatření nezbytná k činnosti Komory 

• vede rejstřík 

Další působnost představenstva je stanovena v oddíle druhém Organizačního 

řádu Komory patentových zástupců. 

 

4.3.3 Předseda a místopředseda Komory  

 
Předseda Komory jako její statutární orgán jedná jejím jménem ve všech věcech. 

V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.  Místopředseda může být 

k zastoupení předsedy též jím pověřen. Předseda Komory rozhoduje o určení 

náhradníka patentového zástupce v případě, že patentovému zástupci brání ve výkonu 

činnosti překážka a sám neučiní opatření k ochraně práv a chráněných zájmů klienta. 

Taktéž předseda určuje náhradníka v případě, že patentový zástupce zemřel. Dále 

                                                 
53  na základě § 19 a §47 odst.(7) zák. č. 417/2004 Sb. 
54  opět i u tohoto bodu platí, že se nesmí jednat o úkon na základě vlastní žádosti konkrétního zástupce 
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předseda vyznačuje v seznamu pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového 

zástupce a výkonu praxe asistenta na základě jeho žádosti. V organizačním řádu 

Komory mu jsou pak svěřeny další úkoly jak z oblasti reprezentační, tak z oblasti řídící. 

Může např. činit mezi schůzemi představenstva neodkladné rozhodnutí náležející do 

jeho kompetence. O tomto rozhodnutí je povinen informovat představenstvo na jeho 

nejbližší schůzi.  

Předseda je oprávněn pověřit místopředsedu trvalým výkonem některých 

pravomocí nebo činností, které jsou svěřeny do jeho působnosti. To neplatí, jestliže je 

takový postup vyloučen právním nebo profesním předpisem. 

Historicky prvním předsedou Komory byl PhDr. František Čupr. Ten svůj post 

vykonával až do roku 2004, kdy byl na sedmém sněmu Komory zvolen Ing. František 

Kania. 

 

4.3.4 Dozorčí komise 

 
Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory. Co se týká počtu členů komise, 

zákonná úprava odkazuje na organizační řád Komory. Ten říká, že komise má pět členů 

a tři náhradníky. K tomu, aby byla schopná projednávat a rozhodovat ve věci, je potřeba 

přítomnosti tří jejích členů. Z řad členů komise se volí její předseda, který řídí činnost 

komise a vykonává podle Hlavy V zákona o patentových zástupcích v součinnosti 

s oddílem čtvrtým organizačního řádu Komory funkci disciplinárního žalobce55.  

Dále dozorčí komise jako taková kontroluje plnění usnesení sněmu a činnost 

představenstva, dohlíží na řádný výkon činnosti patentových zástupců a kontroluje 

vedení dokumentace o poskytování služeb, kterou jsou povinni patentoví zástupci vést.  

 

4.3.5 Disciplinární komise 

 
Působnost disciplinární komice stanoví zákon o patentových zástupcích, 

disciplinární řád a další předpisy, zejména profesní pravidla etiky. Disciplinární komise 

                                                 
55  §61 odst.(3) písm. c) zák.č. 417/2004 Sb. – „…podává návrh na zahájení disciplinárního řízení…“ 
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má pět členů a stejně jako komise dozorčí tři náhradníky. K usnášeníschopnosti je třeba 

přítomnosti alespoň tří členů a jako taková se komise schází na svolání předsedy 

nejméně jedenkrát ročně. Takto svolaná komise provádí disciplinární řízení a rozhoduje 

o disciplinárním opatření podle zákona.  

 

 

4.4 Rejstřík patentových zástupců 

 
Rejstřík patentových zástupců je veřejně přístupný registr vedený Komorou 

patentových zástupců, do něhož mají všichni právo nahlížet a pořizovat si z něj výpisy 

či kopie. Rejstřík je přístupný též formou umožňující dálkový přístup. Cílem rejstříku je 

zajistit veřejnosti informace o osobách, jež poskytují služby patentových zástupců a 

zejména vedení vnitřní agendy pro potřeby Komory patentových zástupců.  

Rejstřík patentových zástupců obsahuje následující seznamy: 

• seznam patentových zástupců a usazených zahraničních patentových 

zástupců56 

• seznam asistentů patentových zástupců 

• seznam sdružení patentových zástupců 

• seznam společností patentových zástupců 

• seznam usazených zahraničních organizačních forem  

 

 

Seznam patentových zástupců a usazených zahraničních patentových zástupců  

obsahuje 

• jméno, příjmení a titul patentového zástupce, datum narození, místo podnikání, u 

usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo 

adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České 

republiky místo podnikání 

                                                 
56  původně byl seznam patentových zástupců vedený samostatně od seznamu usazených patentových 
zástupců. S přijetím zákona o volném pohybu služeb však byla přijata související novela ostatních 
zákonů, zákon č. 223/2009Sb., která s účinností od 28. prosince 2009 tyto dva seznamy spojuje. 
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• datum složení a rozsah odborné zkoušky, u usazeného zahraničního patentového 

zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a oprávnění, na jehož základě 

žadatel poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě 

• datum zápisu do seznamu a číslo osvědčení o zápisu do seznamu 

• rozsah oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce 

• případné uložení disciplinárního opatření, pozastavení činnosti patentového 

zástupce a vyškrtnutí ze seznamu 

 

Seznam asistentů patentových zástupců   

obsahuje 

• jméno, příjmení a titul asistenta, datum narození a bydliště 

• údaje o zaměstnavateli, jeho jméno a příjmení, popřípadě jméno sdružení nebo 

obchodní firmu společnosti patentových zástupců nebo zahraniční organizační 

formy, místo podnikání, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

• datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu 

• dobu, která se nepovažuje za výkon praxe  

• případné uložení disciplinárního opatření, pozastavení a vyškrtnutí asistenta ze 

seznamu 

 

Seznam sdružení patentových zástupců  

obsahuje 

• název sdružení 

• jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu účastníků sdružení 

• datum zápisu do seznamu 

• případné vyškrtnutí ze seznamu 

 

Seznam společností patentových zástupců  

obsahuje 

• obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo 

• údaje o zápisu do obchodního rejstříku 

• datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu 
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• jméno, příjmení, datum narození patentových zástupců poskytujících služby 

patentového zástupce jménem společnosti patentových zástupců; u patentových 

zástupců, kteří jsou společníky společnosti patentových zástupců, rozsah jejich 

hlasovacích práv, u akciové společnosti seznam akcionářů, kteří jsou 

patentovými zástupci 

• údaje o pozastavení  oprávnění  k  poskytování služeb patentového zástupce  

společností  patentových  zástupců,  o  vyškrtnutí ze seznamu společností 

patentových zástupců a o uložení opatření podle § 49 odst.(5) 

 

Seznam usazených zahraničních organizačních forem  

obsahuje 

• obchodní firmu nebo jiný název 

• oprávnění, na jehož základě zahraniční organizační forma poskytuje služby 

patentového zástupce v domovském státě 

• údaj o zápisu zahraniční organizační formy nebo organizační složky zahraniční 

organizační formy do obchodního rejstříku 

• údaj o sídle v domovském státě 

• datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu 

• údaje o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce 

zahraniční organizační formou, o vyškrtnutí ze seznamu zahraničních 

organizačních forem a o uložení opatření podle § 55 

 

4.5 Stavovská interní úprava 

 
Stavovská interní úprava, tj. profesní předpisy Komory patentových zástupců, 

prošly za dobu od vzniku Komory svým vývojem a postupným doplňováním. Jsou 

jedním ze znaků samosprávy a na jejich úpravu odkazují zákonné předpisy, zejména 

tedy zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. 

Stavovský předpis má charakter právního předpisu a teoreticky má značnou 

podobu s obecně závaznými vyhláškami územní samosprávy. Adresáti norem ve 

stavovských předpisech však nejsou osoby nacházející se na určitém území, jak je tomu 
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u krajů a obcí, ale osoby vykonávající určité povolání. Navíc v našem případě jsou 

podrobeni stavovským předpisům nejen patentoví zástupci, kteří jsou členy komory, ale 

i asistenti patentových zástupců, kteří členy komory nejsou a jsou v zaměstnaneckém 

vztahu k zástupci, nikoliv ke Komoře. Při vědomí této skutečnosti a při respektování 

zásady, že povinnosti osobám mohou být ze strany veřejné moci ukládány jen na 

základě zákona, můžeme rozlišit stavovské předpisy do tří skupin: 

 

• Stavovské předpisy neukládající povinnosti. Jde o předpisy, kdy budou řešeny 

čistě organizační věci nebo budou přiznávána práva  

• Stavovské předpisy ukládající povinnost pouze členům komory (výše a splatnost 

příspěvků na činnost komory, organizace povinného pojištění ap.) 

• Stavovské předpisy ukládající povinnosti nečlenům komory (poplatek za 

profesní zkoušku, podmínky profesní přípravy před zkouškou ap.)57 

 

K dnešnímu dni má Komora patentových zástupců dvanáct profesních předpisů, 

které upravují jak její vnitřní chod, tak chování patentových zástupců navenek. 

 

Jsou to následující profesní předpisy: 

 

• Organizační řád upravující organizační uspořádání Komory a kanceláře 

Komory a upravující způsob, jak jednají a rozhodují orgány Komory. 

Organizační řád též upravuje vedení seznamů rejstříku patentových 

zástupců a zásady hospodaření Komory. 

 
• Jednací řád sněmu Komory upravující podrobný postup k fungování 

sněmu. 

 
• Disciplinární řád upravující postup disciplinárních orgánu Komory a 

práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení. 

 

                                                 
57  srov. Koudelka, Z., Je stavovská organizace a stavovský předpis neústavní?, Bulletin Advokacie 
4/2000, str. 31-34 
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• Volební řád upravující volební právo patentových zástupců účastnících 

se sněmu Komory při volbě předsedy a místopředsedy Komory, 

představenstva, dozorčí a disciplinární komise. 

 
• Smírčí řád upravující podrobnosti o smírčím řízení mezi patentovými 

zástupci navzájem nebo mezi zástupci a asistenty patentových zástupců. 

 

• Zkušební řád upravující odborné a rozdílové zkoušky patentových 

zástupců. Zkušební řád stanovuje Komora patentových zástupců po 

dohodě s Úřadem průmyslového vlastnictví.  

 
• Příspěvkový a pojišťovací řád upravující placení ročních příspěvků na 

úhradu nákladů činnosti Komory patentových zástupců, úhrady 

zápisného do rejstříku patentových zástupců a pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce. 

 
• Pravidla uznávání způsobilosti pro výkon povolání patentového zástupce 

upravující vztahy pro účely volného pohybu zahraničních patentových 

zástupců a jejich zahraničních organizačních forem mezi jednotlivými 

členskými státy Evropské unie. 

 
• Pravidla profesní etiky a soutěže patentových zástupců upravující etické 

profesní zásady patentových zástupců jako normy chování, jak ke 

klientům, tak mezi zástupci navzájem. 

 
• Řád o výchově asistentů a další vzdělávání patentových zástupců 

upravující proces, v jehož rámci asistent získává znalosti a zkušenosti 

potřebné pro složení odborné zkoušky a pro poskytování služeb 

patentového zástupce, a taktéž proces dalšího vzdělávání patentových 

zástupců. 

 
• Pravidla pro ustanovování náhradníka patentového zástupce upravující 

podmínky a postup ustanovování náhradníka patentového zástupce.  



43 
 

 
• Spisový a skartační řád Komory a pravidla o dokumentaci o poskytování 

služeb patentových zástupců upravující závazný postup pro kancelář 

Komory a doporučený postup pro kanceláře patentových zástupců při 

příjmu, třídění, zapisování, oběhu, vyřizování, vyhotovování, 

podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování (skartaci) dokumentů. 

 
 

 

5. Postavení patentových zástupců podle zákona č. 417/2004 
Sb., o patentových zástupcích 
 

5.1 Příprava zákona a důvodová zpráva k němu 

 

Zákon o patentových zástupcích z roku 1991, přestože prošel dvěma úpravami 

v podobě novel, byl stále jen rychlou úpravou v úsporné a povrchní variantě, která 

opomenula některé důležité principy fungování profese a zároveň i zcela nenaplnila 

standardní instituty profesních komor. Nejen z těchto důvodů na poli Komory 

patentových zástupců probíhala stále jednání o možnostech a formách nového zákona, 

respektive jednání zda dosavadní zákon opět aktualizovat prostřednictvím novely, či 

připravit zákon zcela nový.  V řadě otázek Komora koordinovala svá jednání s Úřadem 

průmyslového vlastnictví ve snaze najít přijatelný konsensus.  

V souvislosti s připravovaným vstupem do Evropské unie, jak na poli Komory 

patentových zástupců, tak v zákonodárných kruzích, začínalo být jasné, že nejlepším a 

nejúčinnějším řešením bude příprava zcela nového zákona. Zejména bylo třeba do nové 

úpravy obsáhnout takové instituty, které budou v souladu s právními předpisy Evropské 

unie, respektive nebudou jim svou povahou odporovat. 

Usnesením vlády České republiky č. 439 byl 9. května 2001 schválen Národní 

program přípravy České republiky na členství v Evropské unii. V tomto programu 

byl zanesen požadavek na změnu zákona o patentových zástupcích. Dosavadní právní 

stav, tedy podmínky k oprávnění výkonu profese patentového zástupce, byly totiž 

v rozporu s platnou právní úpravou Evropského společenství. Oprávnění k výkonu 
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činnosti bylo na našem území dovoleno za omezujících podmínek s ohledem na 

občanství a trvalý pobyt. Patentovým zástupcem se mohl stát jen ten, kdo byl občanem 

České republiky, měl zde trvalý pobyt, dosáhl zákonem vymezeného vysokoškolského 

vzdělání, vykonal praxi v oboru a složil odbornou zkoušku. Toto omezení svobody 

podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého, potažmo i 

volného pohybu služeb a pracovníků bylo v rozporu s články 39, 43 a 49 Smlouvy o 

založení Evropského společenství. Taktéž bylo třeba uvést právní stav do souladu se 

Směrnicí Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988, o obecné úpravě pro uznávání 

vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného 

vzdělání, a taktéž se Směrnicí Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992, o druhém 

obecném systému uznávání odborného vzdělávání. 

 

Stěžejní změny, které má přinést nový zákon o patentových zástupcích, obsahuje 

Důvodová zpráva tohoto vládního návrhu zákona.  

Vymezení novosti je potřeba spatřovat ve dvou základních bodech. Tím první je 

zavedení nových institutů a dopracování a zpřesnění stávajících institutů, které by vedlo 

k dokonalejšímu výkonu činnosti patentových zástupců na poli ochrany průmyslového 

vlastnictví. Druhou potřebnou změnou je právě ono uvedení zákonné úpravy do souladu 

s právem Evropské unie.  

 

K první oblasti potřeby úprav Důvodová zpráva zmiňuje následující: 

• zavedení a definování pojmu služby patentových zástupců 

• nové vymezení nezbytných podmínek pro zápis do seznamu patentových 

zástupců v rejstříku  

• stanovení rozsahu oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce v 

souladu s rozsahem složené odborné a rozdílové zkoušky 

• změna v organizaci odborné zkoušky 

• změny týkající se údajů zapisovaných do rejstříku; rejstřík vede Česká 

komora patentových zástupců58 a obsahuje zcela nové údaje, které jsou 

                                                 
58  k změně názvu z České komory patentových zástupců na Komoru patentových zástupců České 
republiky došlo v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně na návrh poslance JUDr. Koudelky  
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systematicky rozděleny na seznamy patentových zástupců, zahraničních 

patentových zástupců59, asistentů patentových zástupců, sdružení, 

veřejných obchodních společností a zahraničních organizačních forem 

• nové vymezení právních skutečností, na jejichž základě dochází k 

pozastavení výkonu činnosti patentového zástupce nebo k vyškrtnutí 

patentového zástupce z rejstříku; podle navrhované úpravy dochází v 

první skupině případů k pozastavení výkonu činnosti nebo k vyškrtnutí z 

rejstříku přímo ze zákona, a to na základě zákonem předpokládaných 

skutečností; v druhé skupině případů nastává pozastavení nebo 

vyškrtnutí na základě konstitutivního rozhodnutí Komory 

• úprava způsobu výkonu činnosti patentových zástupců, zejména nový 

způsob výkonu činnosti patentového zástupce ve veřejné obchodní 

společnosti 

• podrobné a výslovné rozvedení práv a povinností patentových zástupců v 

oblasti mlčenlivosti, zastupování klienta, zastupování patentového 

zástupce jiným patentovým zástupcem a případ ustavení jiného 

patentového zástupce Komorou 

• pojištění patentových zástupců, vedení dokumentace, oznamovací 

povinnost ve vztahu ke Komoře 

• detailnější úprava disciplinárního řízení přímo v zákoně, včetně 

upřesnění a nového stanovení druhů disciplinárních opatření a 

vzájemných vztahů mezi nimi, 

− výslovná úprava vymezení účinků pozastavení výkonu činnosti 

patentového zástupce 

− složení disciplinární komise a zavedení pojmu disciplinární 

žalobce a disciplinárně obviněný 

− stanovení lhůt, po jejichž uplynutí dochází k zahlazení 

disciplinárního opatření 

− možnosti návrhu na obnovu řízení 

                                                 
59  samozřejmě podle tehdejší právní úpravy, dnes je vytvořen jeden „Seznam patentových zástupců a 
usazených zahraničních patentových zástupců“ 
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− zavedení institutu asistenta patentového zástupce  

− definice pojmu asistent patentového zástupce  

− obsah a podmínky zápisu do seznamu asistentů v rejstříku 

− skutečnosti, za kterých dochází k pozastavení výkonu praxe a k 

vyškrtnutí z rejstříku 

− disciplinární odpovědnost asistenta patentového zástupce 

− změna názvu Komory  

− změna názvu nejvyššího orgánu Komory z konference na sněm 

− vymezení podmínek, za nichž se může platně usnášet sněm 

Komory 

− upřesnění pravomocí jednotlivých orgánů Komory 

• úprava přijímání profesních předpisů 

• úprava působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu ke Komoře 

• ve společných ustanoveních se nově vymezují případy, kdy má 

patentový zástupce právo obrátit se na soud60 

 

V oblasti harmonizace s právem Evropské unie se nová úprava problematiky 

patentových zástupců dle Důvodové zprávy věnuje následujícímu: 

• vypuštění podmínky státního občanství a trvalého pobytu v České 

republice jako nezbytné podmínky pro zápis do rejstříku 

• vymezení oprávnění k výkonu služeb patentových zástupců pro 

zahraniční patentové zástupce (hostující a usazení patentoví zástupci) 

• stanovení způsobů výkonu činnosti zahraničních patentových zástupců  

• stanovení možnosti poskytování služeb patentových zástupců 

zahraničními hostujícími patentovými zástupci na území České republiky 

ojediněle nebo dočasně - státními příslušníky některého z členských států 

Evropské unie, bez nutnosti zápisu do rejstříku 

                                                 
60  srov. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o 
opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, vyhlášenému pod č. 417/2004 
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• stanovení specifických podmínek zápisu do rejstříku pro usazené 

patentové zástupce 

• úprava náležitostí písemného oznámení hostujícího patentového zástupce 

o záměru poskytovat služby patentových zástupců 

• nová úprava rozdílové zkoušky pro státní příslušníky členských států 

Evropské unie61 

 

5.2 Otázka novelizace vyhlášky č. 350/1991 Sb., o odměňování 
patentových zástupců 

 

Při počátečních pokusech o novelizace původního zákona řešilo představenstvo 

Komory patentových zástupců otázku novelizace vyhlášky č. 350/1991 Sb., o 

odměňování patentových zástupců. Po poradě s předsedou Úřadu průmyslového 

vlastnictví bylo však od tohoto záměru upuštěno z obavy, že v průběhu legislativního 

procesu by se mohl objevit opětovný požadavek vlády novelizovat zákon o patentových 

zástupcích podle jejích představ, které však nebyly v souladu s představami Komory, 

potažmo Úřadu. Proto byla tato otázka ponechána až na dobu, kdy se bude řešit novela 

zákona jako taková. V souvislosti s přípravami zcela nového zákona, tedy nikoliv pouze 

novely, se zástupci Komory a Úřadu dohodli, že dosavadní vyhláška bude novým 

zákonem zrušena a nová se již vydávat nebude. Přestože po této dohodě obdržela 

Komora od Úřadu průmyslového vlastnictví návrh novely vyhlášky, který Komora 

připomínkovala. Po přijetí novely zákona, která upravovala zastupování před správními 

soudy, se stal návrh vyhlášky o odměňování obsoletním. Bylo to z důvodu toho, že 

spolu s úpravou o zastupování před správními soudy došlo i k úpravě zásad o 

odměňování, podle kterých měl být patentový zástupce odměňován podle vyhlášky o 

odměnách advokátů.  

 

                                                 
61  srov. tamtéž 
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5.3 Přijetí zákona, předmět právní úpravy a oprávnění 
k poskytování služeb 

 

Vládní návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 

13. listopadu 2003. Za vládu návrh zákona předkládal ministr Milan Urban. Návrh byl 

organizačním výborem doporučen k projednání. Po několika projednání ve výborech a 

průběhu prvního a druhého čtení byl návrh zákona ve třetím čtení Poslaneckou 

sněmovnou dne 11. května 2004 schválen. Senát návrh projednal a schválil 10. června a 

prezident republiky zákon podepsal 24. června. Zákon o patentových zástupcích a o 

změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví byl vyhlášen ve Sbírce 

zákonů dne 19. července 2004. Téhož dne též nabyl účinnosti. 

 

Zákon oproti předešlému rozsahu z roku 1991 vymezuje předmět právní úpravy 

poněkud obsáhleji a hovoří o úpravě postavení a činnosti patentových zástupců, nově 

též společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů 

patentových zástupců a stanovuje podmínky, za kterých mohou být poskytovány služby 

patentových zástupců. Do rozsahu vymezení úpravy spadá také vznik, postavení a 

působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců62. 

Zakotvení ostatních skupin „osob“63, kromě samotného patentového zástupce, si 

vyžádalo také zavedení pojmu služeb patentových zástupců, který jsme ve starém 

zákoně nenašli. Službami se rozumí poskytování odborné pomoci ve věcech týkajících 

se průmyslového vlastnictví, zejména pak zastupování před orgány státní správy64, 

v řízení před soudy, poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících 

s ochranou průmyslového vlastnictví. 

Oprávněni k poskytování služeb patentového zástupce jsou: 

• patentoví zástupci 

                                                 
62  tedy Komory patentových zástupců České republiky 
63  mám na mysli právě ony společnosti patentových zástupců, zahraniční organizační formy, atd. 
64 orgánem státní správy se rozumí především Úřad průmyslového vlastnictví, před kterým se odehrává 
převážná většina zastupování v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Dalším státním orgánem je 
Ministerstvo zemědělství ČR, a to ve věcech ochrany nových odrůd rostlin podle zákona č. 408/2000 Sb., 
o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě 
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů 
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• zahraniční patentoví zástupci, tedy fyzické osoby, které jsou státními 

příslušníky či jsou usazeni v jiném členském státě EU, Evropského 

hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, a které 

v takovém získali oprávnění k poskytování služby patentového zástupce 

• společnosti patentových zástupců 

• zahraniční organizační formy  

 

Patentový zástupce a zahraniční patentový zástupce nemůže poskytovat služby 

libovolnou formou, ale jen způsobem stanoveným v zákoně a za podmínek v něm 

uvedených. Ze zásady, že služby patentových zástupců mohou poskytovat jen patentoví 

zástupci a zahraniční patentoví zástupci, jsou však stanoveny výjimky. Týkají se 

zejména právních služeb, které poskytují advokáti v oblasti ochrany průmyslového 

vlastnictví. Dále existují výdělečné činnosti, které nelze taxativně vypočíst a nelze je 

zařadit pod právní úpravu navrženého zákona. Jsou jimi činnosti, které obsahově spadají 

do definice služby patentových zástupců, ale jsou činěny zaměstnancem pro 

zaměstnavatele. Takováto činnost nebude nedovoleně zasahovat do činnosti 

patentových zástupců, jestliže vyplývá z pracovního nebo jiného obdobného poměru 

tohoto zaměstnance.  

Rozsah oprávnění k činnosti je dán rozsahem složené odborné zkoušky nebo 

rozsahem oprávnění k výkonu regulované činnosti v rozhodnutí o uznání kvalifikace. 

Služby patentového zástupce jsou poskytovány vlastním jménem a na vlastní 

účet, nebo je může patentový zástupce vykonávat jako společník nebo zaměstnanec 

společnosti patentových zástupců jejím jménem a na její účet. V případě, že je 

zaměstnancem jiného patentového zástupce, v tom případě pak také jeho jménem a na 

jeho účet. Oproti právní úpravě z roku 1991 je tato úprava jednak podrobnější, jednak 

zavádí i nový způsob výkonu činnosti patentových zástupců – v obchodní společnosti, 

kterou je společnost patentových zástupců. Zákon tak reagoval na četné požadavky z 

praxe, aby pozitivní právní úprava upravovala, tj. výslovně dovolovala, i spojení 

patentových zástupců za účelem výkonu činnosti v právní formě obchodní společnosti.  
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5.4 Předpoklady pro výkon činnosti patentového zástupce 

 

S odkazem na kapitolu o postavení Komory patentových zástupců a na výsledky, 

s jakými dopadla jednání a pokusy o zrušení povinného členství v ní, potažmo zbavení 

její samosprávnosti, lze uvést, že i nadále platí zásada, že patentovým zástupcem je ten, 

kdo je členem Komory a je zapsán v rejstříku vedeném Komorou.  

Požadavky stanovené zákonem pro zápis do seznamu patentových zástupců jsou 

následující65: 

• plná způsobilost k právním úkonům 

• trestněprávní bezúhonnost 

• vysokoškolské vzdělání66 

• získání odborné praxe67 v délce trvání tří let68 

• disciplinární bezúhonnost 

• požadavek na neexistenci vyškrtnutí ze seznamu z důvodu prohlášení 

konkurzu na majetek, zamítnutí insolventního návrhu, či zrušení 

konkursu z důvodu nedostatku majetku dlužníka. V případě, že 

k takovému došlo, musí uplynout doba delší pět let. 

• složení odborné zkoušky 

• složení slibu do rukou předsedy Komory 

 

Slib patentového zástupce zní: „Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že 

budu zachovávat Ústavu České republiky a ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti 

patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti.“ 

                                                 
65  formulace v §8 zák. č. 417/2004 Sb. hovoří „Komora zapíše na žádost…“ z čehož lze usuzovat, že při 
splnění zákonných podmínek vzniká na zápis nárok 
66  zde se nepodařilo prosadit snahy mnohých o přesnou specifikaci vysokoškolského vzdělání (právnické, 
přírodovědného směru, technického zaměření) a formulace zůstala pouze obecná 
67  Uchazeč může odbornou praxi získat jako asistent nebo jinou činností v oblasti průmyslových práv, 
zejména jde o odbornou praxi získanou v jiném zaměstnaneckém poměru 
68  oproti původní úpravě došlo ke zmírnění nároků na požadovanou délku praxe. V letech 1991-2004 to 
tedy byl požadavek na let pět. 
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Návrh zákona nově stanoví, že služby patentového zástupce může poskytovat 

společnost patentových zástupců. K jejímu zřízení je třeba, aby minimálně jeden ze 

společníků či akcionářů byl patentovým zástupcem a aby patentový zástupce byl členem 

toho orgánu, který jménem společnosti jedná. V těchto případech pak patentový 

zástupce, a i ti, kteří jsou zaměstnanci společnosti, poskytuje služby jménem společnosti 

a na její účet. Při vytvoření společnosti patentových zástupců musí být respektovány 

obecné předpisy o vytváření obchodních společností. 

 

5.5 Odborné a rozdílové zkoušky 

 

Odborná zkouška má prokázat a ověřit teoretické a praktické znalosti uchazeče 

potřebné pro výkon povolání, znalosti právních předpisů a mezinárodních smluv. 

Pozornost je zaměřena i na problematiku procesních předpisů, zejména občanský soudní 

řád a soudní řád správní. Tento úkol nově vyvstal v důsledku rozšíření oprávnění 

patentových zástupců jednat jak v řízení civilním, tak v řízení o přezkumu správních 

rozhodnutí soudy. 

 Detailní právní úprava odborné zkoušky není tentokrát ponechána ke stanovení 

jiným předpisem, ale je provedena rovnou ze zákona.  

Zájemce o absolvování zkoušky má možnost vybrat si rozsah, v jakém chce 

zkoušku vykonat. Může se skládat v rozsahu jedné z následujících variant: 

• samostatná zkouška z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí 

činnosti69 

• samostatná zkouška z oblasti ochrany práv na označení70  

• souborná zkouška z obou oblastí 

Odborné zkoušky jsou veřejné, konají se zpravidla dvakrát ročně a skládají se u 

Úřadu průmyslového vlastnictví. Zkouška je rozdělena na písemnou a ústní část. Po 

projednání s Komorou patentových zástupců jmenuje předseda Úřadu deset zkušebních 

komisařů, z nichž polovina jsou zaměstnanci Úřadu či odborníci v oblasti průmyslových 

                                                 
69  např. vynálezy, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků 
70  např. ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení 
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práv a druhá polovina je z řad patentových zástupců. Z takto ustavených komisařů je 

jmenována předsedou Úřadu zkušební komise o čtyřech členech, opět s vyváženým 

zastoupením. Jeden ze členů komise je jejím předsedou. Každý z členů zkušební komise 

má jeden hlas a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. Uchazeč je ve 

výsledku hodnocen „uspěl“ a „neuspěl“.  

Žádost o složení odborné zkoušky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví a 

poplatek za ni činí pevně stanovenou částku 5 000 Kč v případě absolvování zkoušky 

souborné, popřípadě 2 500 Kč za zkoušku částečnou. 

O zkoušce vypracovává předseda komise protokol obsahující její průběh a 

výsledek s uvedením jmen zkušebních komisařů. V případě úspěšného složení zkoušky 

Úřad vypracuje do patnácti dnů písemné potvrzení, které se dokládá Komoře 

patentových zástupců při žádosti o zápis do rejstříku. V případě neúspěchu je možné 

zkoušku opakovat, nejdříve však po uplynutí tří měsíců ode dne konání neúspěšné 

zkoušky. Vedle tohoto časového pravidla platí též skutečnost, že v případě neúspěchu 

při prvním opakování zkoušky je možno požádat o druhé, a pak i další, ty se však musí 

konat vždy až s ročním odstupem. V případě neúspěchu u souborné zkoušky pouze 

v jedné její části stačí opakovat pouze tuto část. 

 

Rozdílová zkouška je určena pro zahraniční patentové zástupce z řad příslušníků 

členských států Evropské unie, kteří chtějí na území České republiky dlouhodobě 

vykonávat činnost patentového zástupce. Rozdílovou zkouškou se ověřují, kromě 

znalostí domácích právních předpisů týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví, 

také základní znalosti právního řádu České republiky. Ustanovení zpřístupní výkon 

povolání patentového zástupce pro patentové zástupce z členských států Evropské unie.  

K vymezení rozdílové zkoušky je stanoven zvláštní zákon, jehož návrh byl 

předložen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a který byl publikován ve 

Sbírce zákonů pod číslem č. 18/2004  dne 23. ledna 2004 a nabyl účinnosti dnem vstupu 

ČR do EU, tj. dnem 1. května 2004. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné 

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie (dále jen „zákon o 

uznávání kvalifikace“). Upravuje pro účely volného pohybu osob mezi jednotlivými 

členskými státy Evropské unie, v souladu s právem Evropských společenství, postup 

správních úřadů a profesních komor při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 
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pro zahájení a výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla 

odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána, nebo tato činnost byla vykonávána, 

v jiném členském státě EU státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými 

příslušníky. 

Podle § 29 odst. 1 citovaného zákona je Komora patentových zástupců ČR 

uznávacím orgánem pro povolání patentového zástupce. Uznávací orgány jsou 

oprávněny pro výkon regulované činnosti v České republice vyžadovat od státního 

příslušníka jiného členského státu splnění těch podmínek, které zvláštní právní předpis 

vyžaduje od občana České republiky. Při rozhodování o uznání odborné kvalifikace se 

uznávací orgány řídí veřejným zájmem a zájmy fyzických a právnických osob, které by 

mohly být porušeny výkonem regulované činnosti osobami s nedostatečnou odbornou 

kvalifikací a které jsou chráněny zvláštními právními předpisy upravujícími za tímto 

účelem podmínky výkonu regulované činnosti. V konkrétním případě to znamená, že 

Komora zapíše do seznamu usazených zahraničních patentových zástupců toho, kdo 

kromě jiného složil rozdílovou zkoušku (§ 9 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových 

zástupcích). Toto ustanovení zákona o patentových zástupcích, jakožto speciálního 

zákona, bylo v souladu s ustanovením zákona o uznávání odborné kvalifikace, jakožto 

generálního zákona, podle něhož činnost patentového zástupce náleží do regulovaných 

činností, u nichž se vylučuje možnost volby jednoho z kompenzačních opatření, tj. 

volby buď adaptačního období, nebo rozdílové zkoušky (§ 12 odst. 4 posledně zák. o 

uznávání) a požaduje se striktně rozdílová zkouška (Příloha č. 4. zákona o uznávání 

kvalifikace)71. 

 

5.6 Asistent patentového zástupce 

 

Asistent patentového zástupce vykonává u patentového zástupce praxi, při které 

by si měl pod vedením a dohledem patentového zástupce osvojit potřebné zkušenosti a 

znalosti, potřebné ke složení odborné zkoušky, potažmo výkonu profese patentového 

zástupce. Asistent je zapsán v seznamu asistentů vedených Komorou patentových 

                                                 
71  srov. Čupr, F., Lužná M., Valentová I., Uznávání odborné kvalifikace zahraničním zástupcům, Úřední 
kronika Komory patentových zástupců, Brno, 2003 
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zástupců a je povinen se řídit profesními předpisy stejně jako patentový zástupce. Stejně 

tak pro něho platí zákonná ustanovení o mlčenlivosti a vázanosti právními předpisy. 

Asistent se může účastnit sněmu Komory patentových zástupců, avšak bez hlasovacího 

a volebního práva. 

Pro zápis do seznamu asistentů vedeného Komorou jsou stanoveny zákonné 

podmínky, z nichž bych zdůraznil požadavek na dosažené vysokoškolské vzdělání. 

Vzhledem totiž k tomu, že požadavek na dosaženou tříletou praxi pro zápis do seznamu 

patentových zástupců je stejný, jak u praxe dosažené na pozici asistenta, tak na pozici 

obyčejného zaměstnance patentového zástupce72, stává se požadavek na dosažené 

vysokoškolské vzdělání limitujícím. Pochopitelně, že k zápisu do seznamu patentových 

zástupců je dosažené vysokoškolské vzdělání zákonný požadavek, avšak co se praxe 

týká, ta by mohla být v případě „obyčejného“ zaměstnance, nikoliv asistenta, získávána 

již za vysokoškolského studia, což umožňuje v případě úspěšně složené odborné 

zkoušky rychlejší samostatnost. Výhodou je to například právě v porovnání 

s požadavkem na podobný institut v advokacii. Na právního koncipienta. Právním 

koncipientem se člověk může stát až po získání vysokoškolského diplomu a v tu chvíli 

mu začne běžet tříletá lhůta potřebná pro dosažení praxe potřebné pro možnost složení 

advokátských zkoušek. Tedy advokátem se může jedinec stát nejdříve tři roky po 

dokončení vysoké školy. V případě cesty skrze institut asistenta patentového zástupce 

by byla situace pro budoucího patentového zástupce stejná. Nikoliv však při získání 

praxe skrze institut obyčejného zaměstnaneckého poměru, kdy de facto zároveň 

s ukončením vysoké školy může mít člověk splněn i požadavek na profesní praxi a 

v případě uspění u odborné zkoušky se může stát patentovým zástupem ihned po škole.   

S poukazem na tento fakt, a zejména také na to, že patentoví zástupci mají vůči 

asistentům podstatně více povinností než vůči zaměstnancům, stalo se skutečností, že 

patentoví zástupci nemají zájem zřizovat ve svých kancelářích asistentská místa a celý 

tento nový institut je málo využíván73.  

 

                                                 
72  samozřejmě s důrazem na výkon onoho zaměstnání v oblastech průmyslových práv tak, aby splnilo 
předpokládaný rozsah přípravy k odborné zkoušce 
73  podle veřejně přístupného seznamu asistentů patentových zástupců na webových stránkách Komory 
patentových zástupců http://www.patzastupci.cz/rejstrik-zastupcu.php?type=asistenti je registrováno 
k dubnu 2010 pouze 5 asistentů.  
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5.7 Pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového 
zástupce 

 

Úprava pozastavení výkonu činnosti patentového zástupce předpokládá, že 

k němu bude moci dojít jednak ze zákona, jednak na základě rozhodnutí Komory. 

V první skupině jsou taxativně vyjmenovány skutečnosti vedoucí k pozastavení výkonu 

činnosti, které jsou výsledkem řízení vedeného před soudem, jiným státním orgánem 

nebo před orgánem Komory. Mezi důvody, které vedou k pozastavení výkonu činnosti 

patentovému zástupci přímo ze zákona, jsou věci týkající se konkurzu, vzetí 

patentového zástupce do vazby, vlastní odůvodněná písemná žádost patentového 

zástupce, jmenování do veřejné funkce či nástupu patentového zástupce do takového 

pracovního poměru, který není kompatibilní s výkonem činnosti patentového zástupce, 

popřípadě uložení disciplinárního opatření pozastavení výkonu činnosti.  

K další skupině skutečností vedoucích k pozastavení činnosti je nutné 

rozhodnutí Komory. Rozhodnutí závisí na volné úvaze Komory, zda určitý patentový 

zástupce svým jednáním, které je vymezeno navrženým právním předpisem, poškodil 

dobré jméno profese patentových zástupců a zda je nutné rozhodnout o pozastavení 

výkonu jeho činnosti. Pozastavení oprávnění k poskytování služeb zaniká povětšinou 

dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení, nebo dnem právní 

moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o pozastavení zrušeno nebo změněno. 

Po dobu pozastavení oprávnění není patentový zástupce oprávněn poskytovat 

své služby a zaniká mu členství ve volených orgánech Komory. Přesto je stále povinen, 

pokud představenstvo Komory nerozhodne jinak, platit příspěvky na činnost Komory a 

není tím dotčena jeho disciplinární odpovědnost.  

 

5.8 Zánik oprávnění k poskytování 

 

K zániku oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce dochází 

vyškrtnutím ze seznamu. Zákonná úprava rozeznává dva druhy vyškrtnutí Komorou, a 
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to obligatorní a fakultativní. Mezi obligatorní důvody vyškrtnutí patří úmrtí zástupce, 

prohlášení za mrtvého, odsouzení k nepodmíněnému odnětí svobody za úmyslný trestný 

čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce a případ, kdy se 

zjistí, že zástupce byl zapsán do seznamu, i když nesplňuje k tomuto všechny 

podmínky. Taktéž dochází k obligatornímu vyškrtnutí z důvodu uloženého 

disciplinárního opatření ve formě vyškrtnutí, v případě prohlášení konkursu na majetek 

a také na vlastní žádost. K vyškrtnutí musí dojít do jednoho měsíce od chvíle, kdy se 

Komora o důvodu vyškrtnutí dozvěděla.  

Ve fakultativních důvodech vyškrtnutí se také nachází možnost vyškrtnutí 

z důvodu pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, avšak nejedná se o trestný 

čin uvedený v obligatorních důvodech a je čistě na uvážení Komory, zda shledá, že tato 

trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon činnosti patentového zástupce. 

K dalšímu důvodu, který má spíše ekonomický efekt, patří prodlení se zaplacením 

členského příspěvku za podmínek v zákoně stanovených. Příjmy z příspěvků jsou 

nejdůležitějším zdrojem financování Komory a v případě neplacení příspěvků 

patentovými zástupci se snižují příjmy Komory a je tak do jisté míry oslabována 

schopnost Komory vykonávat funkci samosprávné profesní organizace všech 

patentových zástupců. Důvodem k vyškrtnutí, mající chránit zájmy klientů, je absence 

pojištění odpovědnosti za škodu, jakožto zákonné povinnosti patentového zástupce. 

Dojde-li u zahraničního patentového zástupce nebo zahraniční organizační 

formy zapsaných do seznamu k pozastavení či k zániku oprávnění poskytovat služby 

v domovském státě, může Komora na základě zákona č. 417/2004 Sb. a podle okolností 

případu pozastavit oprávnění či úplně subjekty ze seznamu vyškrtnout. 

 

5.9 Disciplinární odpovědnost a disciplinární řízení 

 

Disciplinární odpovědnost členů profesní komory je jedním ze samosprávných 

znaků, proto ani ustanovení o patentových zástupcích nejsou v tomto výjimkou. 

Odpovědnost za disciplinární provinění se vztahuje vedle samotných zástupců i na 

jejich asistenty a společnosti patentových zástupců. Aby bylo možné uložit sankci, tedy 
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disciplinární opatření, musí dojít k závažnému nebo opětovnému porušení povinností 

stanovených zákonem nebo profesním předpisem74. Uložená opatření spočívají v:  

• napomenutí, které může být buď písemné, nebo veřejné  

• v peněžité pokutě, kdy horní hranice pokuty závisí na tom, zda se jedná o 

samostatného zástupce, asistenta, nebo společnost75 

• pozastavení oprávnění k poskytování služeb až na dobu tří let, což je 

samozřejmě opatření neaplikovatelné u asistenta patentového zástupce 

• v nejkrajnějším případě může dojít k vyškrtnutí ze seznamu (patentových 

zástupcům, asistentů, společností patentových zástupců) 

Při ukládání těchto opatření se samozřejmě přihlíží k závažnosti toho daného 

případu, a jedná-li se o méně závažné porušení, lze od uložení disciplinárního opatření 

upustit, pokud lze považovat za dostačující samotné projednání provinění. 

Disciplinární řízení se zahajuje na návrh předsedy dozorčí komise nebo jím 

pověřeného člena dozorčí komise (souhrnem tedy disciplinární žalobce) a vede jej 

disciplinární komise. Účastníky disciplinárního řízení je disciplinární žalobce a 

patentový zástupce, resp. asistent či společnost patentových zástupců, proti němuž je 

řízení vedeno. Pro zahájení řízení je stanovena prekluzivní subjektivní lhůta šesti 

měsíců, objektivní poté v délce tří let od doby, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.   

Písemné rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném 

prostředku.  Odvolání se dá podat do patnácti dnů ode dne doručení a má odkladný 

účinek. O odvolání rozhoduje představenstvo Komory, které buď napadené rozhodnutí 

potvrdí, nebo zruší. V případě, že napadené rozhodnutí zruší, vrátí celou věc komisi 

k dalšímu řízení.  

 

 
 
 

                                                 
74  za nejdůležitější profesní předpisy v tomto směru lze považovat Disciplinární řád Komory a Pravidla 
profesní etiky  
75  patentový zástupce až do výše 100 000 Kč, asistent do výše 50 000 Kč, společnost patentových 
zástupců do výše 1 000 000 Kč 
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5.10 Zahraniční patentový zástupce a zahraniční organizační 
forma 

 

Úprava zahraničního patentového zástupce se stala jedním z důvodů potřeby 

přijetí nového zákona, tedy zákona č. 417/2004 Sb., a jedná se o úpravu v souladu 

s článkem 49 Smlouvy o založení Evropského společenství, který umožňuje volné 

poskytování služeb. Rozlišujeme dva druhy zahraničních zástupců, a to hostujícího a 

usazeného.  

Hostující je zahraniční patentový zástupce, který je usazen ve svém domovském 

státě a který vykonává služby patentového zástupce na území České republiky jen 

ojediněle nebo dočasně. Základním kritériem je tedy znak dočasnosti. Pokud se 

hostující zahraniční patentový zástupce rozhodne poskytovat služby patentového 

zástupce na území České republiky dočasně nebo příležitostně, je povinen tento záměr 

písemně oznámit Komoře a doložit potřebné doklady podle zákona. Taktéž je omezen 

na některých svých právech oproti klasickým patentovým zástupcům. 

Usazený zahraniční patentový zástupce je zástupce zapsaný v seznamu a 

poskytující své služby na území České republiky soustavně. Co se týká jeho práv a 

povinností, zásadou je, že pro tohoto patentového zástupce se použijí přiměřeně 

ustanovení zákona o patentových zástupcích a profesních předpisů. 

Zahraniční organizační formou se rozumí buď právnická osoba poskytující 

služby patentových zástupců v domovském státě, nebo jiná organizační forma 

poskytující služby patentového zástupce svým jménem v domovském státě, která 

vykonává činnost patentového zástupce na základě oprávnění příslušného orgánu 

v domovském státě76. Tato úprava je v souladu s článkem 43 Smlouvy o založení 

Evropského společenství (zákaz omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho 

členského státu na území státu druhého) a stanoví práva a povinnosti právnické osoby 

nebo jiné organizační formy, která poskytuje služby patentového zástupce v členském 

státě Evropské unie. V případě soustavného poskytování služeb se jedná o usazenou 

zahraniční organizační formu a ta musí být zapsaná v seznamu vedeného Komorou.  

                                                 
76  srov. § 29 zák. č. 417/2004 Sb. 
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6. Práva a povinnosti patentových zástupců podle zákona č. 
417/2004 Sb., o patentových zástupcích 
  

Stejně jako předešlé právní úpravy, i tato spíše rozvíjí katalog povinností, které 

zcela převažují nad přiznanými oprávněními. Je to dle obecného charakteru zákonných 

předpisů zcela logické a pochopitelné vzhledem k zákonodárcově snaze upravit, resp. 

předejít vzniku nežádoucích situací.  

Právě snad z důvodu menšího zastoupení, bych se nejprve zaměřil na práva, 

která jsou patentovým zástupcům podle zákonné úpravy přiznávána. Základním 

právem, a to nejenom této profese, je právo na odměnu za vykonanou práci a s ním 

související právo žádat přiměřenou zálohu. V případě, že se tak nestane, souvisí s tím 

další oprávnění zástupce, a to odstoupit od smlouvy o poskytování služeb patentového 

zástupce. Vedle důvodu nesložení přiměřené zálohy na odměnu se tak může stát též pro 

narušení nezbytné důvěry mezi oběma stranami či pro neposkytnutí potřebné 

součinnosti ze strany klienta. Ostatní druhy odstoupení od smlouvy se zakládají již jen 

na povinnosti zástupce tak učinit a bude o nich pojednáno dále. K poslednímu 

zákonnému právu, výslovně uvedenému v katalogu práv, patří oprávnění dát se 

zastoupit jiným patentovým zástupem, náhradníkem. Toto je ale limitováno ve vztahu 

ke klientovi, který musí s takovým zastoupením souhlasit. Zástupce může též pro 

jednotlivé úkony pověřit svého asistenta nebo zaměstnance.  

Samozřejmě bychom mohli nalézt další celou řadu práv a oprávnění, která 

nejsou výslovně uvedena, ale lze je z daného kontextu dovozovat. Za takové právo bych 

kupříkladu považoval právo na zápis do rejstříků vedených Komorou patentových 

zástupců v případě splnění všech zákonných podmínek. Toto dovozuji z formulace 

„Komora zapíše…“. Další práva by mohla být zakomponována v ustanoveních o 

Komoře patentových zástupců, a to zejména volební a hlasovací právo zástupce na 

sněmu a další. 
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Jak jsem již zmínil, výčet povinností je daleko obsáhlejší a nedotýká se, stejně 

jako katalog práv, pouze zákonné úpravy, ale i profesních předpisů vydaných Komorou, 

například Pravidel profesní etiky. 

 Základním požadavkem kladeným na patentového zástupce je požadavek 

vázanosti právními předpisy, a nutnost řídit se pokyny klienta. Tato vázanost však není 

bez hranic, patentový zástupce je povinen upozornit klienta na rozpor jeho pokynů 

s platnými právními předpisy. Tímto ustanovením však není prolomena povinnost 

účastníků mandátní smlouvy nedopouštět se trestných činů – patentový zástupce by se 

tedy nemohl zprostit případné trestněprávní odpovědnosti odkazem na pokyny svého 

klienta. Zakotvená povinnost čestného a svědomitého jednání zástupce se má též 

projevit v povinnosti chránit práva a oprávněné zájmy klienta a činit vše prospěšné 

podle svého přesvědčení a pokynů. V neposlední řadě, vedle zákonných předpisů a 

pokynů klienta, musí zástupce dodržovat pravidla profesní etiky a další profesní 

předpisy vydané Komorou.  

Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v 

souvislosti s poskytováním služeb, souvisí s ochranou svěřeného a zájmem klienta. 

Mlčenlivosti může být zástupce zproštěn písemným prohlášením klienta nebo jeho 

právního nástupce. Tato povinnost trvá i po vyškrtnutí zástupce ze seznamu nebo při 

pozastavení oprávnění k výkonu služby. Patentový zástupce však v tomto směru není 

vázán mlčenlivostí v řízení ve sporu mezi ním a klientem a v disciplinárním řízení. 

Povinnost mlčenlivosti se paralelně vztahuje i na zaměstnance patentového zástupce. 

Za další z povinností lze považovat stav, kdy zástupce musí odmítnout 

poskytnutí služby v případě, že by poskytnutím došlo ke spáchání trestného činu, 

pakliže v téže věci poskytl již služby někomu, kdo by byl ve střetu zájmu s novým 

potencionálním klientem. Došlo by ke zvýhodnění klienta na základě dříve získané 

informace o jiném klientovi či v případě, že zájmy toho, kdo žádá o službu, jsou 

v rozporu se samotnými zájmy zástupce. V případě, že již k uzavření smlouvy o 

poskytování služeb došlo a vyjdou najevo tyto okolnosti, je patentový zástupce povinen 

od smlouvy odstoupit. Po takovémto skončení spolupráce je zástupce povinen učinit 

veškeré neodkladné úkony, aby klientova práva nedošla k újmě. To neplatí, sdělí-li 

klient, že na tom výslovně netrvá.  
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V případě, že patentový zástupce nemůže vykonávat svou činnost z důvodu 

překážky, je povinen učinit opatření pro ochranu práv klienta, popřípadě ustanovit bez 

odkladu svého náhradníka, tedy nechat se zastoupit jiným patentovým zástupcem. 

V případě, že by tak neučinil, ustanoví náhradníka Komora patentových zástupců.  

Z titulu výkonu činnosti a poskytování služeb patentového zástupce je zástupce 

též odpovědný za škodu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem své činnosti. Existují 

zde liberační důvody, a to, že zástupce prokáže, že škodě nešlo zabránit ani při 

vynaložení veškerého úsilí. S tím souvisí velice důležitá zákonná povinnost, a to mít po 

celou dobu výkonu profese, respektive zapsání v seznamu Komory, uzavřenou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb. Příspěvkový a 

pojišťovací řád Komory stanoví dvě varianty pojištění. Buď zástupce může být pojištěn 

na základě přistoupení k rámcové pojistné smlouvě uzavřené představenstvem Komory, 

taková to forma pojištění vyžaduje souhlas se smlouvou a uhrazení smluvené částky 

pojistného. Nebo, v případě nepřistoupení k hromadnému pojištění, zástupce musí být 

pojištěn individuálně, a toto musí Komoře oznámit a každoročně doložit. 

O poskytování služeb patentového zástupce jsou zástupci a společnosti povinni 

vést dokumentaci, jejíž rozsah stanoví Pravidla o dokumentaci a skartační řád vydané 

Komorou.  

Aby mohla Komora patentových zástupců jako samosprávná organizace 

fungovat, je třeba zajištění její příjmové stránky. Ta je vedle různých poplatků za úkony 

zajištěna povinností platit příspěvky na úhradu nákladů její činnosti. 

Při případném sporu dvou zástupců, jsou zúčastnění před zahájením soudního 

řízení povinni využít smírčího řízení před orgány Komory. To má být za účelem 

zachování vážnosti a v zájmu cti obou stran. Takto zahájené smírčí řízení je vedeno 

zpravidla předsedou Komory nebo jiným členem představenstva. 
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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 
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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.    
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The Abstract 
 
The status of patent attorneys in the Czech Republic and their rights and 

obligations 
 
The purpose of my thesis is to analyze the status of patent attorneys in the Czech 

Republic and highlight their rights and obligations.  

 
The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different aspects of 

the historical or modern view on the profession. Chapter One is introductory and 

defines basic terminology used in the thesis.  

 

Chapter Two examines with the historical evolution of the profession. The chapter 

consists of six parts. Each part deals with some of the time period of modern Czech 

history.  

 

Chapter Three is subdivided into four parts and provides an outline of the first 

independent act about patent attorneys on the territory of Czech 

republic/Czechoslovakia.  

 

Chapter Four concentrates on problems resulting from the necessity of the professional 

autonomy and examines with the inner structure of the Chamber of patent attorneys. 

 

Chapter Five discuss about the actual legislation and the status of patent attorney on the 

ground of last professional act. 

 

Chapter Six summarizes the head rights and obligations which are important for the 

exercise of the profession.  

 

At the conclusion of my thesis I focus on possible future changes in legislation and 

recapitulation of current status. The main aim of the thesis is to underline the 

importance of this profession and demonstrate some historical solutions and possible 

solution into future. 
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Klíčová slova (The Key Words)    
 
 
 

• patentový zástupce (patent attorney) 

 

• Komora patentových zástupců (Chamber of Patent attorneys Czech republic) 

 

• Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office) 

 

• práva a povinnosti (rights and obligations) 

 

• zastupování (representation) 

 

• zápis do seznamu (registry) 

    


