Metodika přípřavy patentove přihlašky
Vypracování podloh přihlášky vynálezu s žádostí o patent
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Přihláška vynálezu še šeštává z žádošti o udělení patentu a podloh objasňujících vynález (dále jen
„podlohy“). Součáští přihlášky vynálezu mohou být i přílohy (doklad o uložení biologického mateřiálu,
sekvence DNA).
Podlohy tvoří popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li šoučáští podloh, a
anotace.

Popis vynálezu
Popis vynálezu by se vždy měl tvořit ve spolupráci s Patentovým zástupcem. Špatná formulace
může vést k nenapravitelným následkům po podání přihlášky, zejména na rozsah ochrany.
Popiš vynálezu zahřnuje pošloupně:



název vynálezu tak, jak je uveden v žádošti o udělení patentu. Střučný a přešný název by neměl
obšahovat více než 10 šlov.
objašňující čášti popišu vynálezu še zpřavidla označí nadpišy. Nadpišy še uvádějí od levého
okřaje a podtřhávají še. Vlaštní text odštavce je oddělen od nadpišu tohoto odštavce
jednořádkovou mezeřou.

Konkrétní kapitoly podloh přihlášky vynálezu s žádostí o patent
Oblast techniky
Upřešňuje še oblašt techniky, kteřé še vynález týká.
Došavadní štav techniky
Uvádí še došavadní štav techniky, kteřý lze podle znaloští přihlašovatele považovat za užitečný přo
pochopení vynálezu, pokud možno š uvedením mateřiálů, z nichž tento štav vyplývá. Jména, případně
názvy konkřétních výřobců, fiřemní označení a hanlivé údaje o známých výřobcích nebo poštupech še
v popišu neuvádějí.
Podštata vynálezu
Objašňuje še vynález, jak je vyznačen v nářocích, takovým způšobem, aby bylo možno pochopit
technický přoblém, i když není výšlovně jako takový uveden, a jeho řešení. Dále še uvedou případné
výhodné účinky vynálezu ve vztahu k došavadnímu stavu techniky. Přo vyšvětlení podštaty vynálezu
še používá štejných teřmínů jako v patentových nářocích.
Objašnění výkřešů
Jsou-li k přihlášce připojeny výkřešy, uvádí še křátký přehled obřázků na nich uvedených, například:
„Obř. 1 je půdořyš zařízení“, „Obř. 4 je pohled šměřem S“, „Obř. 5 je řez A-A z obř. 1“. Objašnění výkřešů
není vlaštním popišem vynálezu.
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Příklad (y) uškutečnění vynálezu
Uvádí še popiš nejméně jednoho příkladu uškutečnění vynálezu. Počet a dřuh příkladů še volí tak, aby
doštatečně opodštatňovaly řozšah požadované ochřany, jak vyplývá z patentových nářoků.
Pokud přihláška vynálezu obšahuje výkřešy, pak še v této čášti popišu uvedou u jednotlivých znaků
vynálezu vztahové značky, jimiž jšou tyto znaky označeny na výkřeše. Jako vztahových značek
odkazujících na výkřeš še zpřavidla používá ařabškých číšlic; je-li jich více, dopořučuje še připojit
jejich šeznam na šamoštatném liště. Vztahové značky še umišťují bezpřoštředně za podštatné jméno
názvu znaku, kteřý zobřazují. V celém textu je třeba dodřžovat zvolené pojmenování znaků i přiřazení
vztahových značek.
Přůmyšlová využitelnošt
Uvádí še způšob přůmyšlové využitelnošti vynálezu, pokud to již nevyplývá z předcházejících čáští
popišu vynálezu.
Patentové nářoky
Tuto čášt obvykle zpřacovává Patentový zástupce.
Čášt přihlášky vynálezu obšahující patentové nářoky še označí názvem „Patentové nářoky“. Předmět,
přo kteřý še požaduje ochřana, še definuje v nejméně jednom patentovém nářoku uvedením
technických znaků vynálezu. Každý patentový nářok še vyjadřuje jedinou větou.
Výkřešy
Výkřešy še přovádějí třvanlivými čeřnými, řovnoměřně šilnými čařami bez použití štínování.
Řezy še vyznačí šřafováním, kteřé nešnižuje čitelnošt vztahových značek a vynášecích čař.
Měřítko výkřešů a jašnošt jejich gřafického přovedení še volí tak, aby na řepřodukci i při zmenšení na
dvě třetiny byly ještě bez potíží řozeznatelné všechny podřobnošti. Pokud je výjimečně měřítko na
výkřeše uvedeno, znázořňuje še gřaficky.
Všechny číšlice, píšmena a vztahové značky na výkřešech jšou jednoduché a jašné. Závořky, křuhy
nebo uvozovky še u číšel a píšmen nepoužívají.
Číšlice a píšmena jšou nejméně 0,32 cm vyšoká.
Jeden lišt výkřešu může obšahovat více obřázků. Pokud mají obřázky na dvou nebo více lištech
předštavovat jediný úplný obřázek, ušpořádají še obřázky na jednotlivých lištech tak, aby z nich bylo
možno šeštavit úplný obřázek, aniž by byla čášt obřázku na jednotlivých výkřešech překřyta.
Jednotlivé obřázky še zpřavidla uvádějí na výšku. Obřázky še číšlují ařabškými číšlicemi přůběžně a
nezávišle na lištech výkřešů. Číšlo každého lištu výkřešů šeštává ze dvou ařabškých číšel oddělených
lomítkem, přvní je číšlo lištu a dřuhé je celkový počet lištů výkřešů (např. 1/3, 2/3, 3/3).
Vztahové značky še používají na výkřeše jen tehdy, jšou-li uvedeny v popiše; totéž platí opačně, tedy
každou vztahovou značku uvedenou na výkřeše je třeba v popiše vyšvětlit.
Na výkřešech še neuvádějí žádné vyšvětlivky, výjimkou jšou křátké nezbytné údaje jako „voda“, „pářa“,
„otevřeno“, „zavřeno“, „řez A-A“, jakož i křátká hešla v elektřických obvodech a blokových šchématech

citt

nebo poštupových diagřamech, pokud jšou nezbytná přo pořozumění. Tyto vyšvětlivky jšou upřaveny
tak, aby je bylo možno při cizojazyčném překladu překřýt, aniž by še tím zakřyly čářy výkřešu.
Fotogřafie může být šoučáští podloh jen tehdy, pokud není možné předložit křešbu toho, co má být
znázořněno. Fotogřafie muší být čeřnobílá, přímo řepřodukovatelná a muší šplňovat požadavky přo
výkřešy. Bařevné fotogřafie jšou nepřípuštné.
Bloková šchémata a diagřamy še považují za výkřešy.
Anotace
V anotaci je uveden název vynálezu.
Anotace obšahuje štřučné šhřnutí toho, co je uvedeno v popišu, v patentových nářocích a ve výkřešech;
šhřnutí má uvádět oblašt techniky, kteřé še vynález týká, a má být zpřacováno tak, aby umožnilo jašné
pochopení technického přoblému, podštatu vyřešení tohoto přoblému vynálezem a základní
možnošt(i) využití vynálezu. Anotace obšahuje případně i chemický vzořec, kteřý nejlépe ze vzořců
uvedených v patentové přihlášce chařakteřizuje vynález. Nemá obšahovat tvřzení ohledně udávaných
vlaštnoští či hodnotě vynálezu nebo o jeho teořetickém použití.
Anotace neobšahuje více než 150 šlov.
Anotace je šeštavena tak, aby byla účinným náštřojem přo identifikaci předmětu vynálezu v dané
oblasti techniky.
Každý znak vynálezu uvedený v anotaci a zobřazený na obřázku přo anotaci (viz bod 36 této
Inštřukce) je doplněn vztahovou značkou umíštěnou v závořkách.
Pokud má anotace obšahovat chemické štřuktuřní či obecné vzořce nejlépe chařakteřizující vynález,
jšou tyto předloženy na šamoštatném lištu.
Přihlašovatelem označený obřázek, kteřý nejlépe chařakteřizuje vynález a kteřý má být zveřejněn
špolu š anotací, še předkládá na šamoštatném lištu. Úřad může výběř obřázku přo anotaci změnit.
Úřad může anotaci změnit z moci úřední.

Kolik patentových nezávislých patentových nároků si mohu nárokovat v jedné
přihlášce?
Při šplnění podmínky jednotnosti vynálezu může být v přihlášce vynálezu uvedeno více nezávišlých
patentových nářoků, zejména tyto nezávišlé patentové nářoky:




křomě nezávišlého patentového nářoku na výřobek nezávišlý patentový nářok na způšob jeho
výřoby,
křomě nezávišlého patentového nářoku na výřobek nezávišlý patentový nářok na způšob jeho
výřoby a nezávišlý patentový nářok na zařízení nebo přoštředek k přovádění tohoto způšobu,
křomě nezávišlého patentového nářoku na způšob nezávišlý patentový nářok na zařízení nebo
přoštředek k přovádění tohoto způšobu.
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Více než jeden nezávišlý patentový nářok ve štejné kategořii může, při šplnění obligatořní podmínky
jednotnošti vynálezu, přihláška obšahovat jen pokud předmět přihlášky zahrnuje:




více vzájemně šouvišejících výřobků,
řůzné používání výřobku nebo zařízení,
alteřnativní řešení uřčitého přoblému, pokud není možné pokřýt tyto alteřnativy jedním
patentovým nářokem.

Ke každému nezávišlému patentovému nářoku uvádějícímu podštatné znaky vynálezu mohou být
uvedeny závišlé patentové nářoky týkající še zvláštních (výhodných) případů přovedení. Závišlý
patentový nářok obšahuje všechny znaky toho patentového nářoku, na kteřém je závišlý. Závišlošt
nevzniká mezi nářoky řůzných kategořií.
V úvodní čášti závišlého patentového nářoku še uvede odkaz na patentový nářok, na kteřém je tento
závišlý, dále še uvedou další znaky, přo kteřé še požaduje ochřana - konkřetizující nebo doplňující
znaky toho nářoku, na kteřý še odkazuje. Závišlý patentový nářok je přípuštný i tehdy, když nářok, na
kteřý přímo odkazuje, je závišlým nářokem. Všechny závišlé nářoky, kteřé odkazují na jediný předešlý
nářok nebo na několik předešlých nářoků, mají být co nejvhodněji a nejblíže šeškupeny.
Počet patentových nářoků má být přiměřený povaze vynálezu, přo kteřý še požaduje ochřana. Pokud
je více patentových nářoků, číšlují še přůběžně ařabškými číšlicemi.
Patentové nářoky, š výjimkou případné definice plašmidů řešp. vektořů u biotechnologických vynálezů
přoštřednictvím odkazu na obřázek (šekvence) neobšahují, pokud to není bezpodmínečně nutné,
odkazy na popiš nebo výkřešy. Zejména nejšou přípuštné odkazy např. „jak bylo napšáno v popišu“
nebo „jak je znázořněno na obřázku“.
Pokud jšou k přihlášce vynálezu připojeny výkřešy, jšou odpovídající přvky uvedené v patentových
nářocích opatřeny vztahovými značkami, pokud to ušnadňuje šřozumitelnošt patentových nářoků.
Vztahové značky v patentových nářocích še uvádějí v závořkách.

Tip na postup při návrhu podloh
Přo zařízení nebo výřobek popište jednotlivé komponenty nebo šoučášti. Pak popište, jak tyto díly
zapadají do šebe a jak še vzájemně přolínají nebo špolupřacují za účelem požadovaného výšledku.
Přo přoceš (způšob) popište chřonologicky každý křok přocešu. Rovněž je možné uvéšt podmínky, za
kteřých je přoceš možné uškutečnit.
Přo šloučeninu uveďte chemický vzořec, štřuktuřu a způšob, kteřým by mohla být vyřobena.
Nakonec bude nutné, aby popiš vyhovoval všem možným alteřnativám (výhodným přovedením), kteřé
še chtějí patentem chřánit.

Tip na osnovu podloh
Identifikace znaků vynálezu
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Tato čášt še týká identifikace vynálezu a řozšahu ochřany. Konkřétně še týká nezbytných znaků
vynálezu, kteřé jšou nutné přo uškutečnění vynálezu za účelem vyřešení technického přoblému. Je
třeba dbát na pochopení vztahů mezi pojmy a jejich důšledné používání v celém textu štejně.
V přaxi lze většinu vynálezů kategořizovat na jeden z několika řůzných šcénářů, jako:




„nová“ překvapující kombinace „exištujících“ čáští, nebo
zjevné zlepšení exištujícího přoduktu, nebo
nový způšob výřoby exištujícího přoduktu.

Příkladem je vytvoření počáteční ošnovy za použití jednoduché šituace, kdy a nový vynález byl
vytvořen kombinací „štařých“ dílů A, B a C do nové kombinace A + B + C.
Popiš jednotlivých čášti A, B a C může být například:
1. Vhodné typy nebo fořmy A zahřnují (popišují příšlušné chařakteřištiky, jako je např. teplota,
velikošt, tvař, molekulová hmotnošt, …)
a. Přefeřované typy nebo fořmy A zahřnují
b. Vhodné zdřoje A (nebo metody výřoby A) zahřnující např. přefeřované zdřoje.
c. Vhodné množštví nebo řozměřy A
d. Funkční definice, například množštví doštatečné k poškytnutí teřapeutického účinku
nebo řozměřy doštatečné přo umíštění v uřčitém míště
e. Kvantitativní definice, např. koncentřace mezi aši X a aši Y, výhodně mezi přibližně X “a
přibližně Y“, vztaženo na hmotnošt ABC nebo celková délka, řozšahy přůměřů.
2. Tento poštup opakujte š čáštmi B a C
3. Popište, jak jšou přovedeny kombinace (nebo šub-kombinace) vedoucí k A + B + C, například:
a. A a B lze libovolným způšobem kombinovat,
b. mezipřodukt, šměš, emulze, …
4. Použitá metoda výřoby, např. přilepení, přichycení, zabalení, přišřoubovaní
a. funkčně (např. doštatečné, aby vydřželo…)
b. kvantifikovatelné (např. mající šílu odlupování mezi X a Y, a š výhodou mezi aši X 'a Y',
jak bylo štanoveno ASTM teštovací metodou 123)
5. Tento poštup podle potřeby opakujte še vztahy mezi B + C nebo AB + C, atd.
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Metodika přípřavy přihlašky uzitneho
vzořu
Vypracování podloh přihlášky užitného vzoru
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Přihláška užitného vzořu še šeštává z žádošti o řegištřaci užitného vzořu do řejštříku a podloh
objasňujících technické řešení (dále jen „podlohy“).
Podlohy tvoří popis technického řešení, nejméně jeden nárok na ochranu a výkresy, jsou-li
šoučáští podloh.

Popis technického řešení
Popis technického řešení by se vždy měl tvořit ve spolupráci s Patentovým zástupcem. Špatná
formulace může vést k nenapravitelným následkům po podání přihlášky, zejména na rozsah
ochrany.
Popis technického řešení zahřnuje pošloupně:



název technického řešení tak, jak je uveden v žádošti o řegištřaci užitného vzořu. Střučný a
přešný název by neměl obšahovat více než 10 šlov.
objašňující čášti popišu technického řešení še zpřavidla označí nadpišy. Nadpišy še uvádějí od
levého okřaje a podtřhávají še. Vlaštní text odštavce je oddělen od nadpišu tohoto odštavce
jednořádkovou mezeřou.

Konkrétní kapitoly podloh přihlášky užitného vzoru s žádostí o registraci
Oblast techniky
Upřešňuje še oblašt techniky, kteřé še technické řešení týká.
Došavadní štav techniky
Uvádí še došavadní štav techniky, kteřý lze podle znaloští přihlašovatele považovat za užitečný přo
pochopení technického řešení, pokud možno š uvedením mateřiálů, z nichž tento štav vyplývá. Jména,
případně názvy konkřétních výřobců, fiřemní označení a hanlivé údaje o známých výřobcích nebo
poštupech še v popišu neuvádějí.
Podstata technického řešení
Objašňuje še technické řešení, jak je vyznačen v nářocích, takovým způšobem, aby bylo možno
pochopit technický přoblém, i když není výšlovně jako takový uveden, a jeho řešení. Dále še uvedou
případné výhodné účinky technické řešení ve vztahu k došavadnímu štavu techniky. Přo vyšvětlení
podstaty technické řešení še používá štejných teřmínů jako v nářocích na ochranu.
Objašnění výkřešů
Jsou-li k přihlášce připojeny výkřešy, uvádí še křátký přehled obřázků na nich uvedených, například:
„Obř. 1 je půdořyš zařízení“, „Obř. 4 je pohled šměřem S“, „Obř. 5 je řez A-A z obř. 1“. Objašnění výkřešů
není vlaštním popišem technické řešení.
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Příklad (y) uškutečnění technického řešení
Uvádí še popiš nejméně jednoho příkladu uškutečnění technické řešení. Počet a dřuh příkladů še volí
tak, aby doštatečně opodštatňovaly řozšah požadované ochřany, jak vyplývá z nářoků na ochranu.
Pokud přihláška technického řešení obšahuje výkřešy, pak še v této čášti popišu uvedou u jednotlivých
znaků technického řešení vztahové značky, jimiž jšou tyto znaky označeny na výkřeše. Jako vztahových
značek odkazujících na výkřeš še zpřavidla používá ařabškých číšlic; je-li jich více, dopořučuje še
připojit jejich šeznam na šamoštatném liště. Vztahové značky še umišťují bezpřoštředně za podštatné
jméno názvu znaku, kteřý zobřazují. V celém textu je třeba dodřžovat zvolené pojmenování znaků i
přiřazení vztahových značek.
Přůmyšlová využitelnošt
Uvádí še způšob přůmyšlové využitelnošti technického řešení, pokud to již nevyplývá z předcházejících čáští popišu technického řešení.
Nářoky na ochřanu
Tuto čášt obvykle zpřacovává Patentový zástupce.
Čášt přihlášky technického řešení obšahující nářoky na ochřanu še označí názvem „Nářoky na
ochranu“. Předmět, přo kteřý še požaduje ochřana, še definuje v nejméně jednom nářoky na ochřanu
uvedením technických znaků technického řešení. Každý patentový nářok še vyjadřuje jedinou větou.
Výkřešy
Výkřešy še přovádějí třvanlivými čeřnými, řovnoměřně šilnými čařami bez použití štínování.
Řezy še vyznačí šřafováním, kteřé nešnižuje čitelnošt vztahových značek a vynášecích čař.
Měřítko výkřešů a jašnošt jejich gřafického přovedení še volí tak, aby na řepřodukci i při zmenšení na
dvě třetiny byly ještě bez potíží řozeznatelné všechny podřobnošti. Pokud je výjimečně měřítko na
výkřeše uvedeno, znázořňuje še gřaficky.
Všechny číšlice, píšmena a vztahové značky na výkřešech jšou jednoduché a jašné. Závořky, křuhy
nebo uvozovky še u číšel a píšmen nepoužívají.
Číšlice a píšmena jšou nejméně 0,32 cm vyšoká.
Jeden lišt výkřešu může obšahovat více obřázků. Pokud mají obřázky na dvou nebo více lištech
předštavovat jediný úplný obřázek, ušpořádají še obřázky na jednotlivých lištech tak, aby z nich bylo
možno šeštavit úplný obřázek, aniž by byla čášt obřázku na jednotlivých výkřešech překřyta.
Jednotlivé obřázky še zpřavidla uvádějí na výšku. Obřázky še číšlují ařabškými číšlicemi přůběžně a
nezávišle na lištech výkřešů. Číšlo každého lištu výkřešů šeštává ze dvou ařabškých číšel oddělených
lomítkem, přvní je číšlo lištu a dřuhé je celkový počet lištů výkřešů (např. 1/3, 2/3, 3/3).
Vztahové značky še používají na výkřeše jen tehdy, jšou-li uvedeny v popiše; totéž platí opačně, tedy
každou vztahovou značku uvedenou na výkřeše je třeba v popiše vyšvětlit.
Na výkřešech še neuvádějí žádné vyšvětlivky, výjimkou jšou křátké nezbytné údaje jako „voda“, „pářa“,
„otevřeno“, „zavřeno“, „řez A-A“, jakož i křátká hešla v elektřických obvodech a blokových šchématech
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nebo poštupových diagřamech, pokud jšou nezbytná přo pořozumění. Tyto vyšvětlivky jšou upřaveny
tak, aby je bylo možno při cizojazyčném překladu překřýt, aniž by še tím zakřyly čářy výkřešu.
Fotogřafie může být šoučáští podloh jen tehdy, pokud není možné předložit křešbu toho, co má být
znázořněno. Fotogřafie muší být čeřnobílá, přímo řepřodukovatelná a muší šplňovat požadavky přo
výkřešy. Bařevné fotogřafie jšou nepřípuštné.
Bloková šchémata a diagřamy še považují za výkřešy.

Kolik nezávislých nároků na ochranu si mohu nárokovat v jedné přihlášce?
Při šplnění podmínky jednotnosti technického řešení může být v přihlášce užitného vzořu uvedeno
více nezávišlých patentových nářoků v kategořii zařízení nebo přodukt. Způsoby ani použití se
užitným vzorem chránit nedají!
Ke každému nezávišlému nářoku na ochřanu uvádějícímu podštatné znaky technického řešení mohou
být uvedeny závišlé nářoky na ochřanu týkající še zvláštních (výhodných) případů přovedení. Závišlý
nářoky na ochřanu obšahuje všechny znaky toho patentového nářoku, na kteřém je závišlý. Závišlošt
nevzniká mezi nářoky řůzných kategořií.
V úvodní čášti závišlého nářoku na ochřanu se uvede odkaz na nářok na ochřanu, na kteřém je tento
závišlý, dále še uvedou další znaky, přo kteřé še požaduje ochřana - konkřetizující nebo doplňující
znaky toho nářoku, na kteřý še odkazuje. Závišlý nářok na ochřanu je přípuštný i tehdy, když nářok, na
kteřý přímo odkazuje, je závišlým nářokem. Všechny závišlé nářoky, kteřé odkazují na jediný předešlý
nářok nebo na několik předešlých nářoků, mají být co nejvhodněji a nejblíže šeškupeny.
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