
Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví - Výzva I 

Ukončení příjmu žádostí:  max. 31. 12. 2017 
Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2020 

 
Příjemci podpory:   

 malé a střední podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES 

 veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích, v platném znění 

 vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 

 
Forma a výše podpory: 

Dotace je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč 

Míra podpory: 50 % ze způsobilých výdajů 

 
Podporované aktivity: 

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: 

 vynálezů/patentů 

 ochranných známek 

 užitných vzorů 

 průmyslových vzorů 

 
Způsobilé výdaje: 

 služby oprávněných zástupců - externí nákup služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení 

patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru nebo ochranné známky včetně bankovních poplatků 

 překlady - pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví; NE tlumočení 

 správní poplatky - správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví 

do doby udělení či zapsání průmyslového práva 

 
Povinné indikátory: 

 Počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví 

 Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

 

 



Ostatní podmínky: 

 Každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období, kterou však 

bude moci do plánovaného data ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2020, upravovat dle aktuálně 

podávaných přihlášek k právům užívání duševního vlastnictví u patentových úřadů. Žadatel tak 

bude v rámci změnových řízení moci navyšovat hodnoty u indikátorů povinných k naplnění (tj. 

počty nově udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví – průmyslové a 

užitné vzory, ochranné známky a počty přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví – 

patentů), navyšovat požadovanou dotaci, počet etap i CZ NACE řešení práv průmyslového 

vlastnictví. 

 

 Žadatel v okamžiku podání žádosti o podporu nepředkládá žádné dokumenty. 

 

 Žadatel musí v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace mít v odpovídajícím registru 

dle typu příjemce zapsanou podporovanou ekonomickou činnost a současně i provozovnu, kde je 

projekt realizován, není-li místo realizace projektu shodné se sídlem. 

 

 V okamžiku předložení žádosti o platbu musí být předloženy následující dokumenty, a to 

v závislosti na formě ochrany práv průmyslového vlastnictví a podporované aktivity: 

a) Zveřejnění přihlášky vynálezu/patentu 

b) Patentovou listinu, popř. výpis z databáze patentů 

c) Potvrzení o/kopii zápisu ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru do 

rejstříku 

d) Další povinné přílohy žádosti o platbu, které budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce. 

 

 Správce programu si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu 

vyčerpání alokovaných finančních prostředků – 50 mil Kč) 


