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HISTORIE SPOLEČNOSTI 
 

 
 

- Začátek 90. let – realizujeme myšlenku na vznik 
nezávislé patentové a známkové agentury v 
Československu 
 
- 1992 – vzniká soukromá akciová společnost 
PATENTSERVIS Praha 
 
- 1993 – po rozdělení Československa zakládáme 
kancelář v Bratislavě 
 
- 1997 – zakládáme kancelář v Alicante, sídle Úřadu 
Evropské známky 
 
- 2001 – zakládáme kancelář v Mnichově, sídle 
Evropského patentového úřadu 
 
- Nyní – kanceláře využívají výhod znalostí místních 
poměrů a kontaktů v klíčových teritoriích a poskytují své 
služby bez ohledu na to, která z kanceláří je oslovena 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 

 
 

- Soukromá akciová společnost PATENTSERVIS navazuje 
svou činností na tradici svých předchůdců před rokem 
1990 
 
- Tým pracovníků, jejichž většina pracuje ve společnosti 
od jejího založení, je složen převážně z evropských 
patentových a známkových zástupců a právníků s 
dlouholetými zkušenostmi v oboru 
 
- Jednotliví patentoví zástupci i společnost jako celek jsou 
náležitě pojištěni vůči škodám způsobeným třetím 
osobám 
 
- Od založení společnosti při stabilizovaném počtu 45 
odborníků vzrostl počet přihlášených vynálezů na 
pětinásobek a ochranných známek na čtyřnásobek 
 
- Jako první kanceláře v České republice a na Slovensku 
přihlašujeme: 

 
- od roku 1997 ochrannou známku Společenství 
v Alicante 
 
- od roku 2003 on-line elektronicky Evropský patent 
v Mnichově 
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ČLENSTVÍ  
V NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH 

 

 
 

- Příslušné národní komory patentových zástupců 
 
- WIPO (Světová organizace na ochranu duševního 
vlastnictví) 
 
- EPI (Institut profesionálních zástupců před Evropským 
patentovým úřadem) 
 
- AIPPI (Mezinárodní sdružení na ochranu průmyslového 
vlastnictví) 
 
- INTA (Mezinárodní sdružení pro ochranné známky) 
 
- ECTA (Asociace pro ochrannou známku Evropského 
společenství) 
 
- LES (Licenční sdružení) 
 
- FICPI (Mezinárodní sdružení průmyslově právních 
zástupců) 
 
- MARQUES (Asociace vlastníků Evropských ochranných 
známek) 
 
- LIDC (Liga soutěžního práva) 
 
- Asociace prostředníků a rozhodců ČR 
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FIREMNÍ STANDARDY 
 

 
 

- dokonalá ochrana klientelních dat na firemních 
serverech a v trezorech společnosti 
 
- důsledné dodržování mlčenlivosti ze strany všech 
zaměstnanců o zpracovávaných případech a informacích 
získaných od klientů i po případném ukončení spolupráce 
 
- dodržování Etického kodexu společnosti 
 
- důsledné dodržování časových a technologických 
standardů pro zpracování jednotlivých případů 
 
- jednání s klientem v jednacích místnostech 
zabezpečených proti úniku informací 
 
- spolupráce s klientem výhradně na základě řádně 
uzavřené mandátní smlouvy  
 
- pružná zastupitelnost patentových zástupců díky tomu, 
že plnou moc přijímá PATENTSERVIS  
 
- důsledné předcházení střetu zájmů při zastupování 
klientů 
 
- komunikace s klientem denně od 7.30 do 21.00 (v pátek 
do 19.00) hodin 
 
- komunikace k rozpracovaným případům výhradně s 
oprávněnými osobami ustanovenými klientem v mandátní 
smlouvě 
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FIREMNÍ STANDARDY 
 

 
 

- pravidelné informování klienta o průběhu případu a 
návrzích dalšího postupu 
 
- sledování všech termínů, v případě nebezpečí z prodlení 
automatické kontaktování klienta 
 
- provádění rešerší před každým podáním přihlášky u práv 
na označení v rámci ochrany klienta před neúčelným 
vynakládáním finančních prostředků 
 
- předcházení kolizním situacím navrhováním 
kvalifikovaných preventivních opatření 
 
- automatické poskytování služby průběžného sledování 
zveřejněných přihlášek ochranných známek a informování 
o nalezených kolizních označeních včetně návrhů na další 
postup 
 
- poskytování služby „last minute filing“, tj. přihlašování na 
poslední chvíli 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

 
 

rešerše 
 

- patentové, průmyslových a užitných vzorů, 
integrovaných obvodů, označení původu výrobků, 
ochranných známek a obchodních jmen  
 
zpracování přihlášek 
 

- vynálezů, průmyslových vzorů, topografií, 
polovodičových výrobků, označení původu výrobků a 
služeb, ochranných známek pro jejich přihlášení 
k ochraně před národními úřady v České a Slovenské 
republice, před EPÚ v Mnichově, před OHIM v Alicante i v 
zahraničí 
 
zastupování  
 

- v řízení o přihlášce k vynálezu, o zápisu průmyslového 
vzoru, užitného vzoru, integrovaného obvodu, označení 
původu a ochranné známky, při udržování platnosti 
udělených patentů, při udržování nebo obnovách 
platnosti osvědčení o zápisu, v kontradiktorních řízeních, 
při licenčních jednáních a nekalosoutěžních sporech 
 
- celosvětově substituční zastupování prostřednictvím 
vybraných renomovaných zahraničních zástupců 
zabývajících se ochranou duševního vlastnictví 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

 
 

konzultace a poradenství 
 

- k problematice firemního jména  
 
- monitoring nově publikovaných ochranných známek 
s cílem eliminovat možné nekalosoutěžní jednání ze 
strany ostatních subjektů na trhu 
 
- v otázkách nekalé soutěže, k problematice vnitrostátních 
i zahraničních licencí   
 
- v případech autorskoprávní ochrany na území ČR a SR 
včetně služeb depozitních 
 
- v oblasti oceňování nehmotného majetku dle 
jednotlivých kategorií předmětů duševního vlastnictví  
 
- k nejrůznějším obchodně právním otázkám s vazbou na 
komplexní systém ochrany před porušováním práv a na 
elementární prevenci 
 
- v oblasti Intellectual Property Portfolio Managementu 
pro management jednotlivých firem v jejich přístupu 
k firemnímu duševnímu vlastnictví a know-how včetně 
speciálního poradenství při samotném definování jejich 
vnitropodnikové průmyslově právní politiky a 
organizování práce s tím spojené 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

 
 

oceňování nehmotného majetku 
 

- na bázi ekonomických, finančních a právních ukazatelů 
s využitím nejmodernějších přístupů k průmyslově právní 
problematice zejména v oblasti oceňování chráněných 
vynálezů, ochranných známek, obchodního jména a 
dalších forem duševního vlastnictví 
 
znalectví 
 

- zahrnuje patenty, ochranné známky, užitné a 
průmyslové vzory, licence, označení původu výrobků, 
využívání chráněných produktů, odměňování a oceňování 
v oblasti nehmotných statků 
 
r  

ozhodčí a smírčí řízení 
- a činnosti s tím spojené zajišťované specialisty 
zapsanými na seznamech rozhodců dle Zákona o 
rozhodcích a rozhodčím řízení na území ČR a SR, rovněž 
registrovanými jako arbitři a mediátoři při Mezinárodním 
úřadu duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě 
 
licenční služby 
 

- týkající se v nejširším rozsahu problematiky poskytování 
licencí k nejrozmanitějším produktům průmyslově právní 
ochrany, transferu technologií, franšíze atd. 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

 
 

- konzultace k postupu při jednáních, která směřují 
k uzavření licenční smlouvy 
 
- konzultace k přípravě nezbytných dokumentů, 
vypracovávání návrhů licenčních smluv 
 
- účast na složitějších jednáních jako poradci a 
koordinátoři 
 
ochrana proti nekalé soutěži 
 

- služby směřující k zamezení ohrožování obchodních 
zájmů klientů (např. formou porušování práva 
k obchodnímu jménu, ochranným známkám, dobré 
pověsti podniku, kopírování firemního know-how) a všech 
druhů jejich nehmotných statků i osobnostních práv se 
vztahem k duševnímu vlastnictví  
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UDĚLENÁ OCENĚNÍ 
 

 
 

- Managing Intellectual Property 
 
- Arco Europa Estrella de Oro 
 
- World Quality Commitment Award 
 
- International Gold Star for Quality  
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KONTAKTY 
 

 
 

INTERNET 
e-mail: patmag@patentservis.com 
www.patentservis.com 
wap.patentservis.cz 
 
 
PATENTSERVIS Praha a.s. 
Jivenská 1273/1 
140 21 Praha 4 
Česká republika 
 
P.O.Box 1023 
113 56 Praha 1 
 
tel.: +420 261 090 011 
fax: +420 261 214 921 
 
 
PATENTSERVIS Bratislava a.s. 
Hybešova 40 
831 06 Bratislava 
Slovenská republika 
 
P.O.Box 28 
830 05 Bratislava 
 
tel.: +421 2 492 01 711 
fax: +421 2 448 72 075 
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KONTAKTY 
 

 
 

PATENTSERVIS Alicante S.A. 
Plaza Calvo Sotelo, 15-2 
03001 Alicante 
Španělsko 
 
tel.: +34 96 514 7058 
fax: +34 96 523 0552 
 
 
PATENTSERVIS München AG 
Gerner Str. 7 
80638 Mnichov 
Německo 
 
tel.: +49 89 157 01 590 
fax: +49 89 157 01 591 

 


