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Vynálezecký boom mají na svědomí hlavně univerzity. 
 
Začíná pracovat v šest hodin ráno a v laboratoři často zůstává až do pozdního večera. „Běžně domů 
odcházím v deset, nebo jedenáct večer,“ říká specialistka na jadernou chemii Martina Benešová, která 
nyní působí v Německém centru pro výzkum  rakoviny v Heidelbergu. Právě díky šílenému 
pracovnímu tempu se ve 25 letech dopracovala k evropské patentové přihlášce. Vytvořila látku, která 
usnadní diagnostiku a zřejmě i zlepší léčbu rakoviny prostaty. 
 
Preparát nesoucí její iniciály (označuje se MB17) prošel laboratorními testy a nyní se s úspěchem 
zkouší na pacientech. 
 
„Patentovou přihlášku jsme podali na konci roku,“ říká Benešová. Evropský patentový úřad bude 
muset prověřit, zda jsou jejich poznatky opravdu nové. Celé schvalovací řízení zabere i několik let. 
„Případný patent  bude z větší části náležet centru v Heidelbergu, nějaká procenta bude držet 
univerzitní klinika, kde provádíme testy, zbytek se rozdělí mezi autory,“ vysvětluje Martina Benešová. 
V tomto případě má na autorství hlavní podíl ona sama. 
 
 Příběh mladé Češky dobře zapadá do nového trendu. Čeští výzkumníci přihlašují stále více 
patent ů doma i v cizině. Počet evropských patentových přihlášek se od roku 2005 zhruba 
zdvojnásobil. A narůstá i množství žádostí zdejších přihlašovatelů o české patenty . Za posledních 10 
let se zvýšil o 70 procent na téměř jeden tisíc přihlášek. „Patenty  získá tak 40 až 50 procent 
přihlašovatelů,“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, který má v Česku 
udělování patent ů na starost. 
 
 Nejvíce přihlášek si stále podávají firmy. Malé a střední podniky stojí za 334 patentovými 
přihláškami z loňského roku, velké za padesáti. „Není problém něco vymyslet a podat patent . Horší je 
vše dotáhnout do konce, tedy převést na výrobek,“ říká Tomáš Papež z biotechnologické firmy 
Contipro, která má na svém kontě řadu patent ů. Třeba na přípravu mikrovláken využitelných pro 
vytváření speciálních obvazů na rány. 
 
 Vysoké školy mají na svědomí 284 patentových přihlášek, výzkumné ústavy devadesát. 
Kromě toho se o patenty  ucházejí i jednotlivci, i jejich počet mírně narůstá. „Lze ale těžko rozlišit, kdy 
jde o nadšené vynálezce a kdy o výsledky práce firem, které chtějí třeba jen ušetřit za patentové 
poplatky,“ říká Josef Kratochvíl. 
 
Ty jsou totiž v případě podniků vyšší než u jednotlivců. Základní přihláška pro fyzickou osobu stojí 600 
korun oproti 1200 korun pro firmy a univerzity. Někdy se může vědec či pracovník firmy vlastním 
podáním přihlášky také trochu „jistit“, aby mu jeho nápad zůstal a případně na něm sám více vydělal. 
 
 A co se s patentovou přihláškou po jejím podání děje? „Posuzujeme, zda je přihlášené řešení 
světově nové, průmyslově využitelné a je založeno na vynálezecké činnosti,“ popisuje Kratochvíl. Po 
18 měsících úřad přihlášku zveřejní, probíhá průzkum splnění podmínek patentovatelnosti . Od 
podání přihlášky k udělení patentu  uplynou v průměru tři roky, v zahraničí to trvá i déle. 
 
 Největší podíl na tomto boomu mají vynálezci z univerzit. Například Radek Zbořil z Univerzity 
Palackého v Olomouci vymyslel postup, jak využívat nanočástice železa při čištění odpadních vod. 
Postup již má patentovaný  a nyní ho běžně využívají české i evropské sanační firmy. Loni v prosinci 
získal profesor Zbořil další patent  na obdobné využití nanočástic stříbra. A v běhu má patentovou 
přihlášku na použití ultramalých částic železa pro likvidaci sinic ve vodě. 
 
 Zbořilova patentová  aktivita dobře ilustruje, co se nyní na vysokých školách odehrává. Počet 
patentových přihlášek podaných univerzitami se totiž jen za poslední tři roky zvýšil skoro o třetinu – 



konkrétně narostl ze 197 na 284. V delším horizontu je nárůst ještě dramatičtější: v roce 2009 podaly 
vysoké školy 136 patentových přihlášek, o 10 let dříve však pouhých deset. 
 
 Příčinou univerzitního boomu patent ů je především fakt, že školy a výzkumné ústavy podle 
jejich počtu dostávají peníze na svůj chod. „To je převažující důvod. V poslední době je však za 
nárůstem počtu patent ů i fakt, že školy více chrání své duševní vlastnictví. Uvědomují si, že mnoho 
nápadů lze později i prodat firmám,“ říká Vladimír  Mařík, vedoucí Katedry kybernetiky Fakulty 
elektrotechnické ČVUT, který zároveň působí ve vládní Radě pro výzkum , vývoj  a inovace . Tam se 
nyní ve spolupráci s Technologickou  agenturou  chtějí efektivnímu využití patent ů také věnovat. 
 
 K rozmachu patentování  na univerzitách částečně přispěla i aktivita Úřadu průmyslového 
vlastnictví. „Jezdíme na školy přednášet o tom, jak správně patentovat . Mnozí studenti, ale i 
pedagogové se o detailech patentování  dozvídají poprvé,“ říká Kratochvíl. 
 
A dochází ke zbytečným chybám, které stojí peníze. Vynálezci nápad rozpracují do podoby přihlášky, 
věnují mu čas i peníze, aniž by se zpočátku podívali do celosvětové databáze Espacenet, kterou 
provozuje Evropský patentový úřad. Tohle úložiště obsahuje 80 milionů vynálezů. Když se čeští 
vynálezci poučí, bude se jim napříště dařit nejen v podávání patent ů, ale i v jejich převádění na 
výrobky. 
 


