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Abstrakt  

Z dlouhodobých zkušeností, přehledů a statistik v rámci České republiky je zřejmé, že 

rodinným podnikům chybí strategie ochrany jejich duševního vlastnictví. Tradice, zkušenosti a 

známé jméno rodinných podniků jsou určitě dobrým předpokladem pro jejich úspěšné 

podnikání i předání následovníkům, většinou rodinným příslušníkům. V případě komerčního 

prodeje rodinného podniku je však zpravidla rozhodující ocenění majetku a dosažení co nejlepší 

ceny. Zde mají své nezastupitelné místo takové hodnoty, jako jsou práva k duševnímu 

vlastnictví, která často tvoří zásadní hodnotu rodinného podniku. Způsob ochrany práv 

k duševnímu vlastnictví a celková strategie jejich ochrany je však rodinnými podniky často 

zanedbávána. Rodinné podniky mají stále tendenci stanovovat hodnotu své firmy pouze na 

základě takových aktiv jako jsou budovy, pozemky, strojní a technologické vybavení, osobní 

automobily, počítače apod. Na ochranu tohoto majetku vynakládají často významné finanční 

prostředky. Neuvědomují si však, že často vyšší a významnější hodnotu má jejich nehmotný 

majetek, jako jsou výsledky výzkumu, vývoje a inovací, know-how, obchodní tajemství, práva 

na označení výrobků a služeb, autorská práva nebo původ či zeměpisná oblast, kde vznikají 

jejich produkty. Investice do ochrany svého duševního vlastnictví rodinné podniky často 

odkládají nebo je nerealizují vůbec. Přitom všechny tyto skutečnosti ve spojení s originálními 

dovednostmi mohou rodinné podniky snadno přetvořit v registrovaná práva jako jsou např. 

patenty, ochranné známky či průmyslové vzory (design) a mohou tak dosáhnout jejich 

významné právní ochrany před neoprávněným užíváním třetími osobami. Navíc všechna tato 

práva mohou sloužit také jako významný zdroj příjmů rodinného podniku ve formě 

poskytnutých licencí nebo uzavřených franchisingových smluv. Rodinné podniky si musí také 

důsledně osvojit pravidla ochrany know-how a obchodního tajemství, neboť v této oblasti často 

dochází k porušování jejich práv a ke ztrátě komerčního potenciálu výsledků jejich výzkumu, 

vývoje a inovací. Práva k duševnímu vlastnictví musí rodinné podniky také důsledně vymáhat. 

Vhodným a efektivním způsobem vymáhání práv k duševnímu vlastnictví je mimosoudní 

řešení sporů, zejména formou mediací.  
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Abstract 

From long-term experience, surveys and statistics in the Czech Republic, it is clear that family 

businesses lack strategies to protect their intellectual property. The tradition, experience and 

well-known name of family businesses are certainly a good prerequisite for their successful 

business and handing over to followers, mostly family members. However, in the case of a 

commercial sale of a family business, the valuation of the property and the achievement of the 

best possible price is usually decisive. Values such as intellectual property rights, which often 

form a fundamental value of family businesses, have an irreplaceable place here. However, the 

way in which intellectual property rights are protected and the overall strategy for their 

protection is often neglected by family businesses. Family businesses still tend to determine the 

value of their company only on the basis of such assets as buildings, land, machinery and 

technological equipment, cars, computers, etc. They often spend significant funds on the 

protection of these assets. However, they do not realize that their intangible assets, such as the 

results of research, development and innovation, know-how, trade secrets, rights to designate 

products and services, copyright or the origin or geographical area where their products 

originate, often have a higher and more significant value. Investments in the protection of their 

intellectual property are often postponed by family businesses or not implemented at all. At the 

same time, all these facts, combined with original skills, can be easily transformed by family 

businesses into registered rights such as patents, trademarks or industrial designs and can thus 

achieve their significant legal protection against unauthorized use by third parties. In addition, 

all these rights can also serve as a significant source of income for the family business in the 

form of licenses or franchise agreements. Family businesses must also consistently adopt rules 

for the protection of know-how and trade secrets, as their rights are often violated in this area 

and the commercial potential of the results of their research, development and innovation is 

lost. Intellectual property rights must also be rigorously enforced by family businesses. Out-of-

court dispute resolution, especially in the form of mediation, is an appropriate and effective 

way of enforcing intellectual property rights. 
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Úvod 

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi nedostatečně využívá nástrojů 

ochrany duševního vlastnictví, což se projevuje zejména nízkým počtem udělovaných 

národních a zahraničních patentů. Povědomí o potřebě chránit duševní vlastnictví je v České 

republice slabé a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací není této problematice věnována 

dostatečná pozornost. Rodinné podniky v tom nejsou výjimkou. Způsob ochrany práv k 

duševnímu vlastnictví a celková strategie jejich ochrany je rodinnými podniky často 

zanedbávána. Rodinné podniky mají stále tendenci stanovovat hodnotu své firmy pouze na 

základě takových aktiv jako jsou budovy, pozemky, strojní a technologické vybavení, osobní 

automobily, počítače apod. Na ochranu tohoto majetku vynakládají často významné finanční 

prostředky. Neuvědomují si však, že často vyšší a významnější hodnotu má jejich nehmotný 

majetek, jako jsou výsledky výzkumu, vývoje a inovací, know-how, obchodní tajemství, práva 

na označení výrobků a služeb, autorská práva nebo původ či zeměpisná oblast, kde vznikají 

jejich produkty. Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie České republiky 2019-

2030 je proto zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výrobní a aplikační sféře, a 

to již ve fázi výzkumu a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a 

středními podniky.  

Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se mimo ochrany know-how 

a obchodního tajemství, kdy nejsou tyto předměty duševního vlastnictví dostatečně účinně 

chráněny a může dojít k nenahraditelným ztrátám jejich komerčního potenciálu. Také 

alternativní metody řešení (ADR) sporů v oblasti duševního vlastnictví se v České republice 

používají ve srovnání se zahraničím nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně 

připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom 

nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich 

vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci 

je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či 

ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě ochrany duševního vlastnictví 

připadají v úvahu všechny tyto aspekty, pro které je mediace nanejvýše vhodná, přičemž je 

třeba zdůraznit neveřejnost jednání a důraz na soukromí, neboť v těchto věcech, zejména 

patentových, může jejich zveřejněním dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního 

potenciálu. Soudní řešení sporu by proto mělo být poslední možností, jak spor mezi stranami 

vyřešit.  
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Z mezinárodního srovnání inovačního prostředí České republiky také vyplývá, že přestože 

inovační výkonnost České republiky roste, nedrží tempo s inovační výkonností EU a je 

mimořádně slabá v ochraně duševního vlastnictví. Při bližším prozkoumání této problematiky 

zjistíme, že značná část výsledků výzkumu a vývoje je chráněna toliko jako know-how a 

obchodní tajemství, což sebou nese celou řadu rizik spočívajících především v jejich 

nežádoucím (nelegálním) transferu třetím osobám. S tím pak úzce souvisí otázka optimálního 

odměňování původců světově unikátních technických řešení vzniklých v České republice, kdy 

může dojít ke sporům a k nežádoucímu vývozu technického know-how do zahraničí. Přitom 

právě v této oblasti má mimořádný význam využití alternativního řešení sporů, zejména 

mediací, a to především z toho důvodu, že může jinak dojít k nenapravitelným ztrátám 

vzájemné důvěry, rozpadu výzkumného týmu, a nakonec i k nežádoucímu transferu výsledků 

výzkumu a vývoje, know-how a obchodního tajemství do zahraničí.  

Cílem tohoto příspěvku je proto úvaha o tom, jak může správné nastavení ochrany duševního 

vlastnictví, zejména know-how a obchodního tajemství, jakož i využití metod alternativního 

řešení sporů (ADR) v této oblasti, přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti rodinných podniků, 

zabránit zbytečným finančním ztrátám a nelegálnímu vývozu výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti českých původců do zahraničí.  

V této souvislosti se nabízí celá řada výzkumných otázek či hypotéz ke zkoumání. Vybral jsem 

si pro účely zpracování tohoto příspěvku výzkumnou otázku: „Jaký je vztah mezi znalostí 

ochrany know-how, včetně alternativního řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 

a nelegálním transferem know-how?“ Jako hypotézu jsem si určil souvislosti s touto 

výzkumnou otázkou, zda: „Čím častěji bude sporným stranám poskytována informace o 

možnostech alternativního řešení sporů, tím méně bude soudních sporů v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví“. Důvodem pro zpracování tohoto příspěvku, vytýčení výzkumné otázky 

a hypotézy, je zjistit, jaký je vztah mezi znalostí ochrany duševního vlastnictví, zejména know-

how a obchodního tajemství mezi malými a středními podniky, včetně alternativního řešení 

sporů v této oblasti, a nelegálním transferem know-how. Ochrana duševního vlastnictví patří 

totiž mezi klíčové parametry úspěšnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání, o čemž 

svědčí její zařazení mezi základě pilíře Inovační strategie České republiky 2019-2030.  
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1. Teoretická východiska  

 

1.1. Vymezení pojmu know-how  

Know-how bývá zpravidla popisováno jako souhrn vědomostí, odborných znalostí a zkušeností 

získaných na základě předchozího výzkumu, vývoje, pokusů, zkoušek, provozu a praxe 

vedoucích k optimalizaci vynaložených sil a prostředků při dosažení určitého cíle. 

Zjednodušeně řečeno, tedy „jak na to“. Jak uvádí Karel Čada ve své publikaci 

CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka, jedná se o poznatky mající svůj technologicky, 

ekonomický a právní obsah, odlišitelné od znalostí obvyklé „pracovní síly“. Mohou to být 

nezřejmé koncepty, formuláře, software, technické informace, ale i řada naprosto jiných 

poznatků velmi heterogenního charakteru, které však vždy zajišťují alespoň potenciální 

konkurenční výhodu na trhu pro jejich majitele1.   

V právní praxi se často používá definice know-how, která je uvedená v NAŘÍZENÍ KOMISE 

(EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě. Know-how se podle tohoto 

nařízení rozumí tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných 

informací, které jsou výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány.2  

Pojem tajné znamená, že know-how (jako soubor nebo přesné složení a seřazení jednotlivých 

částí) není všeobecně známé nebo snadno dostupné. Hodnota know-how tedy spočítá v 

náskoku, kterou uživatel získá, když je mu takové know-how zprostředkováno. To nemění nic 

na tom, že jednotlivé části a prvky mohou být známé a běžně dosažitelné. Zde je podstatné 

jejich spojení v novou hodnotu jako soubor, složení nebo seřazení jednotlivých známých prvků 

v nový funkční celek.  

Pojem podstatné znamená, že know-how zahrnuje informace, které jsou důležité pro celý 

výrobní proces nebo jeho podstatnou část. Platí to i pro výrobek nebo službu, případně i pro 

jejich vývoj a výrobu. Know-how tedy musí být užitečné (podstatné) tím, že pomůže vstupu 

jeho uživatele (příjemce licence) na trh, zlepší jeho postavení před ostatními soutěžiteli v oblasti 

výroby nebo služeb a přinese mu výhody, které by jinak nezískal. Ty výhody spočívají 

 
1 Čada, K. (2014). Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a  

  komercializace. Plzeň: alevia. 
2 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o  

  fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě 
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především v tom, že příjemce licence bude mít takové podstatné a důležité informace pro svůj 

výrobní proces nebo služby, ke kterým jiní soutěžitelé nemají přístup. 

Pojem identifikované pak znamená, že know-how je popsáno nebo zaznamenáno takovým 

způsobem, že je možné ověřit, zda splňuje shora uvedené prvky tajnosti a podstatnosti. Aby 

bylo know-how identifikovatelné, může být upraveno buď v licenční smlouvě nebo v jiném 

dokumentu či dohodě nebo jakoukoliv jinou vhodnou formou nejpozději při převodu know-

how či bez zbytečného odkladu poté.  

Tento souhrn znalostí a vědomostí může obsahovat i právem chráněné jiné nehmotné statky, 

jako např. vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ale též např. obchodní tajemství, jakož i 

technické poznatky a zkušenosti, které sice nejsou patentovatelné, ale umožňují nejefektivnější 

využití různých řešení při výrobě. V oblasti vědy a výzkumu know-how zahrnuje obvykle 

kromě vědeckých a technických poznatků také další druhy znalostí, které se týkají zejména 

podmínek reálného využití těchto poznatků, včetně způsobu inovací těchto poznatků, jejich 

řízení, získávání, zabezpečení, ochrany a využívání dalších předmětů duševního vlastnictví. 

 

1.2. Vymezení pojmu obchodní tajemství 

Problematice know-how je velmi blízká i ochrana obchodního tajemství, neboť jak je shora 

uvedeno, know-how může obsahovat i obchodní tajemství. Podle § 504 občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., v platném znění, obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, 

ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se 

závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

Také Ivo Telec uvádí ve své publikaci Pojmové znaky duševního vlastnictví, že know-how 

bývá často spojováno s obchodním tajemstvím, jakožto jeho obsah. Know-how považuje Ivo 

Telec za samostatný předmět práva duševního vlastnictví, přičemž může být obsaženo i v 

autorském díle vědeckém, zejména tehdy, spočívá-li ve vědeckých poznatcích dosažených 

výzkumem3  

Za konkurenčně významné se považují skutečnosti výrobní a technické povahy, které směřují 

ke zdokonalování a optimalizaci výroby, odbytového systému a služeb, jsou podstatné pro 

postavení soutěžitele na trhu. Určitelné jsou takové skutečnosti, obchodní, výrobní či technické 

 
3 Telec, I. (2012). Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C. H. Beck. 
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povahy, které jsou dostatečně konkrétní, a identifikovatelné tak, aby je bylo možno 

odpovídajícím způsobem chránit a dále s nimi nakládat. Pokud jde o skutečnosti ocenitelné, 

musí jít o skutečnosti, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální způsobilost ovlivnit 

hospodářské výsledky jejich vlastníka. V příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 

skutečnosti jsou skutečnosti, které nemají obecnou povahu a jsou přístupné jen určitému 

omezenému okruhu osob v rámci závodu. Tyto skutečnosti navíc musí souviset se závodem, 

aniž by jakkoliv byl vymezen obsah tohoto vztahu.  

Za závod (obchodní závod) se považuje organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil 

a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přesto lze dovodit, že může jít o jakékoliv 

skutečnosti mající potencionální vazbu na závod. To, že vlastník těchto skutečností zajišťuje ve 

svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, je podstatným společným znakem 

obchodního tajemství. Ze strany vlastníka musí být proto přijata taková opatření organizačního 

charakteru, která umožní seznámit se skutečnostmi tvořícími obchodního tajemství jen určitý 

předem vymezený okruh osob.  

 

1.3. Ochrana know-how a obchodního tajemství při transferu znalostí a technologií  

Know-how, jako předmět duševního vlastnictví, může jeho majitel užívat sám nebo jej může 

přenechat k užívání jinému za předem stanovených podmínek na základě smlouvy. Jako vhodný 

typ smlouvy pro transfer know-how se jeví licenční smlouva podle § 2358-2370 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  Licenční smlouva o poskytnutí know-how 

by měla, vedle standardních ustanovení týkajících se vymezení smluvních stran, preambule, 

předmětu smlouvy, práv a povinností smluvních stran, úplaty za poskytnutí licence, 

rozhodování sporů, závěrečných ustanovení apod., obsahovat zejména přesné vymezení 

předmětu know-how. Přesné vymezení know-how je důležité především z důvodu vyloučení 

pozdějších nesprávných závěrů vedoucích ke sporu o to, co strany považují za předmět know-

how.  

Pokud jde o ochranu know-how, lze tedy říci, že jeho ochrana je velmi blízká ochraně 

obchodního tajemství. Zejména je tomu z toho důvodu, že předmět know-how obvykle zahrnuje 

prvky obchodního tajemství. Významnou součástí ochrany know-how a obchodního tajemství 

je prevence před jeho možným zneužitím. Je především na každém podniku, veřejné výzkumné 

organizaci, univerzitě či vysoké škole, které s know-how nakládají, aby zejména ve svém 

vlastním podniku či organizaci vytvořily dostatek vnitřních opatření organizační povahy k 
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ochraně know-how a obchodního tajemství. Jde zejména o systém interních předpisů týkající 

se nakládání s know-how a obchodním tajemstvím, dále o vnitřní audit a řádně nastavené a 

dodržované kontrolní mechanismy.4 

Důležitou součástí ochrany know-how a obchodního tajemství je také dodržování určitých 

zásad při jednáních, směřujících k uzavření licenční smlouvy o poskytnutí know-how nebo při 

jednáních, při kterých je know-how používáno. Zde se jeví jako nanejvýš vhodné uzavření 

zvláštních smluv, které zajistí majiteli know-how, že jeho duševního vlastnictví nebude 

zneužito. Jde zejména o dohody o mlčenlivosti, v praxi označované jako „NDA“ (Non-

disclosure agreement). Jde obvykle o smlouvu mezi alespoň dvěma stranami o sdílení 

důvěrných materiálů, znalostí nebo informací, které však nesmí být sdíleny s jakoukoliv třetí 

stranou. Využívá se zpravidla pro zachování obchodního tajemství, ale je plně využitelná i pro 

ochranu know-how. Povinnost mlčenlivosti může být i součástí pracovní smlouvy pro výkon 

určité práce, přičemž práva a povinnosti podle uzavřené NDA mohou být i soudně vymáhány. 

Před vlastním uzavřením smlouvy o poskytnutí know-how je možné uzavřít tzv. opční smlouvu, 

jejímž předmětem je poskytnutí utajovaných znalostí jejich budoucímu nabyvateli a jeho 

závazek neposkytnout tyto znalosti třetí osobě, spolu s jeho právem na přednostní koupi know-

how (uzavření licenční smlouvy). Uzavření této smlouvy se jeví vhodné v situacích, kdy 

budoucí nabyvatel požaduje předchozí seznámení s předmětem know-how, provedení jeho 

zkoušek, zavedení zkušebního provozu apod. Po skončení této smlouvy, která je zpravidla 

časově omezená, dojde buď k uzavření smlouvy o know-how nebo k vrácení všeho co strany 

na základě opční smlouvy nabyly. Je obvyklé stanovení úplaty, která se zpravidla nevrací. V 

případě uzavření smlouvy o know-how se započítává do poplatků za poskytnutí know-how. 

V případě porušení know-how a obchodní tajemství se lze domáhat ochrany nejen podle 

ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, ale také podle zákoníku práce nebo trestního 

zákoníku. S účinností od 28. 12. 2018 lze nově využít možností zákona č. 221/2006 Sb., o 

vymáhání průmyslových práv a ochraně obchodního tajemství. 

 

1.4. Mediace v právní řádu České republiky 

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož 

cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také 

 
4 Karabec, D. (2019). Průmyslová práva a licence. Praha: Vysoká škola finanční a správní. 
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psychologická či sociální specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 

202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Mediace je metodou 

rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, 

která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální 

proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně 

formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí 

všichni účastníci mediačního procesu.5 Dohoda má vždy písemnou podobu. Zahrnuje konkrétní 

postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů a sankcí za její nedodržení. Stvrzuje se podpisy 

stran konfliktu a mediátora. Z hlediska závazkového práva tak může dohoda nabývat charakteru 

právní smlouvy.  

V České republice je podpora mediacím vyjádřena  mimo jiné v zákoně č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) v několika ustanoveních. 

Podle § 67 OSŘ lze u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodování věci, 

navrhnout, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o 

jeho schválení. Soud také rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle 

zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.6  

Podle § 99 mohou účastníci, připouští-li to povaha věci, skončit řízení soudním smírem. Jak 

uvádí odborná literatura, institut soudního smíru stojí na pomezí hmotného a procesního práva. 

Jeho prvotním předpokladem je svým charakterem hmotněprávní dohoda, v jejímž rámci 

účastníci řízení navrhují, aby soud o jejich soukromém právu rozhodl zcela konkrétním 

způsobem. V okamžiku, kdy soud usnesením o schválení smíru jejich návrh akceptuje, stane se 

dohoda exekučním titulem majícím povahu soudního rozhodnutí. Soudní smír má jednak 

procesní následky (je rozhodnutím ve věci samé, jež je exekučním titulem a vytváří překážku 

věci rozhodnuté), jednak následky hmotněprávní (je novací, případně dohodou o narovnání 

mezi účastníky). K oběma těmto následkům dochází až akceptací smíru ze strany soudu. 

Hmotněprávní následek je podmíněn následkem procesněprávním. Nedojde-li ke schválení 

smíru, dohoda se stane právně bezvýznamnou.7  

 
5 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o 

mediaci) 
6 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
7 Karabec, D. (2021). MEDIACE V ČESKÉ SOUDNÍ PRAXI se zvláštním zřetelem k ochraně 

duševního vlastnictví: Vysoká škola CEVRO Institut. 
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Z hlediska zásad řízení platí podle § 100 OSŘ, že jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v 

něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom 

usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. Je-li to účelné a vhodné, může předseda 

senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) 

v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez 

zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného 

ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje.  

Podle § 114a je povinností předsedy senátu připravit jednání tak, aby bylo možné věc 

rozhodnout zpravidla při jediném jednání. Za tím účelem předseda senátu kromě jiného 

účastníky řízení upozorní na možnost využití mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci 

a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Rovněž v přípravném jednání podle § 114c 

předseda senátu v součinnosti s účastníky objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně 

přijme opatření k odstranění zjištěného nedostatku podmínek řízení, vyzve účastníky, aby do 

protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na 

provedení důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a poskytne 

účastníkům potřebná poučení; § 118a zde platí obdobně, pokusí se o smírné vyřešení věci (§ 

99) a může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2, je-li to 

účelné a vhodné, případně uloží účastníkům řízení další procesní povinnosti potřebné k 

dosažení účelu řízení. 

Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem 

řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku; je časově a ekonomicky úsporná, 

protože probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, s 

kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale prostor pro případnou 

budoucí spolupráci; důvěrné informace uchovává mezi zúčastněnými. Podle dostupných zdrojů 

jsou s mediací takové zkušenosti, že v cca 75 % mediovaných případů je dosaženo výsledné, 

pro strany přijatelné, dohody. Je však žádoucí využít služeb mediátorů specializovaných na 

oblast ochrany duševního vlastnictví, neboť řešení těchto sporů vyžaduje vysokou erudici a 

znalost dané problematiky. Je také nutno dodat, že praktické zkušenosti v případech nařízené 

mediace soudem ukazují, že mediace, jež jsou nařízeny v rámci soudního řízení, nejsou 

účastníky řízení vždy vnímány pozitivně. Účastníci řízení mají často snahu pouze formálně tuto 

povinnost splnit, aniž by k mediaci skutečně došlo. To se pak pochopitelně odráží i na dalším 

průběhu řízení, které obvykle skončí rozhodnutím soudu ve formě rozsudku, jež ukládá jedné 

ze stran splnění určité povinnosti na úkor druhého účastníka řízení. Tím je založena 
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nerovnováha, včetně možnosti exekučního vymáhání uložené povinnosti. Takové rozhodnutí z 

podstaty věci nemůže přinést do budoucího vztahu mezi účastníky žádná pozitivní očekávání 

ani budoucí spolupráci. Rozhodnutí soudu je plněno tedy nedobrovolně, na rozdíl o mediační 

dohody, v níž se strany sami doberou s pomocí mediátora k oboustranně přijatelné dohodě. 

Taková dohoda má v sobě potenciál zachování dobrých civilních nebo obchodních vztahů a 

dokonce i potenciál možné budoucí spolupráce.8 

 

2. Metodika výzkumu 

    2.1. Komercializace know-how a jeho transfer do zahraničí 

Z mezinárodního srovnání inovačního prostředí České republiky vyplývá, že přestože inovační 

výkonnost České republiky roste, nedrží tempo s inovační výkonností EU a je mimořádně slabá 

v ochraně duševního vlastnictví a v investicích venture kapitálu do nových firem, zejména start-

ups. Inovační strategie se proto hodlá opírat o legislativní oporu a současně o náročné cíle, které 

odpovídají mezinárodním požadavkům řady tzv. inovačních Scoreboard. Vycházet bude přitom 

ze Summary Innovation Index (SII), Global Innovation Index (GII) a Innovation Output 

Indicator (IOI). Podle SII je Česká republika v nejpočetnější skupině tzv. Moderate Innovators. 

Cílem je proto do r. 2025 dosáhnout umístění v kategorii tzv. Strong Innovators a do r. 2030 

být ve vedoucí evropské skupině, tzv. Innovation Leaders. Čtrnáctá pozice v EU v hodnocení 

GII a třinácté místo dle kritérií IOI řadí Českou republiku do průměru evropské osmadvacítky. 

Cílem je zařadit se do r. 2025 do první desítky a do r. 2030 do první sedmičky zemí EU, a to 

jak v rámci GII, tak IOI.9 

V České republice má dlouhodobě vzrůstající tendenci komercializace know-how, a to na úkor 

ochrany technických řešení formou patentu nebo užitného vzoru, a jeho následné využití ve 

formě licencí. Nejlépe je to vidět na vývoji poskytnutých licencí na know-how a na příjmech z 

licenčních poplatků pro území České republiky od roku 2015 do roku 2019, a to v porovnání s 

jinými průmyslovými právy, které zveřejnil v roce 2020 Český statistický úřad:  

 

 
8 Karabec, D. (2021). MEDIACE V ČESKÉ SOUDNÍ PRAXI se zvláštním zřetelem k ochraně 

duševního vlastnictví: Vysoká škola CEVRO Institut. 
9 Rada pro výzkum, vývoj a inovace. (2019). Inovační strategie České republiky 2019–2030   

  [online]. Dostupné z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866015 
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Vývoj poskytnutých licencí na know-how a příjmy z licenčních poplatků pro území České 

republiky od roku 2015 do roku 2019. 

 

          Průmyslová práva a know-how  2015 2016 2017 2018 2019 

 

Patent 

počet platných 

licencí 

celkem 271 307 370 372 369 

 

z toho nové 51 61 78 81 62 

 
Licenční poplatky 

(mil. Kč) 

celkem 3 319 3 356 1 930 1602 2170 

 

z toho nové 13 14 18 73 28 

 

Užitný vzor 

počet platných licencí 

celkem 276 248 293 295 301 

 

z toho nové 81 44 57 46 45 

 

licenční poplatky 

(mil. Kč) 

celkem 210 190 277 291 344 

 

z toho nové 11 28 40 13 31 

 

Know-how 

počet platných 

licencí 

celkem 321 510 1 173 1095      764 

 

z toho nové 187 216 159 65 55 

 
licenční poplatky 

(mil. Kč) 

celkem 1 838 1 963 2 001 2133 1138 

 

z toho nové 107 219 253 247 227 

 

Průmyslový 

vzor 

počet platných licencí 

celkem 118 126 140 151 161 

 

z toho nové 21 34 21 49 17 

 
licenční poplatky 

(mil. Kč) 

celkem 1 187 1 852 1 240 1044 832 

 

z toho nové 61 477 75 293 4 

 
Nové odrůdy 

rostlin a 

plemen zvířat 

počet platných licencí 

celkem 495 541 511 552 425 

 

z toho nové 152 177 101 85 81 

 
licenční poplatky 

(mil. Kč) 

celkem 204 205 113 110 112 

 

z toho nové 94 92 11 6 2 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2020   

  

  

  

 

Ze shora uvedeného je patrná setrvale nízká patentová aktivita českých přihlašovatelů, a naopak 

vysoký počet platných licencí a tomu odpovídající vysoké příjmy z licenčních poplatků za 

poskytnuté know-how. Je třeba si proto klást otázku, proč nejsou naopak více využívána práva 

k patentům, jež obvykle představují nejhodnotnější formu ochrany technických řešení s 

dlouhodobý potenciál jejich komercializace. Z praxe malých a středních podniků je zřejmá 

určitá zdrženlivost k využívání těchto způsobů řízení ochrany duševního vlastnictví, která je 

zpravidla dána nedostatečnou znalostí této problematiky10. O to větší úsilí je třeba věnovat 

ochraně vědomostního potenciálu českých malých a středních podniků, které se mohou (a v 

praxi také často stávají) terčem nekalých soutěžních praktik, jejichž cílem je právě odcizení 

know-how do zahraničí, které je v České republice na vysoké odborné úrovni. O tom svědčí 

nejenom počet poskytnutých licencí na know-how, ale i konkrétní zkušenosti českých 

podniků11. 

 

2.2. Práva původců na přiměřenou odměnu 

Další nebezpečí pro malé a střední podniky spočívá v tom, že původci těchto unikátních řešení 

často nejsou dostatečně poučeni o svých právech a povinnostech, případně se rozhodli zcela 

vědomě nabyté know-how a obchodní tajemství zneužít ve svůj prospěch. Tím pochopitelně 

mohou způsobit značnou majetkovou i nemajetkovou újmu svému zaměstnavateli nebo jinému 

subjektu, s nímž jsou v právním vztahu, který má na výsledky jejich výzkumu a vývoje právo. 

Důvodem těchto situací může být mimo jiné nedostatečně zpracovaná nebo zcela chybějící 

politika nakládání s duševním vlastnictvím ve výzkumných organizacích a podnicích, jakož i 

chybějící pravidla pro odměňování původců ze strany zaměstnavatelů.  

Řešením je zpracovat zásady odměňování původců do interních předpisů malých a středních 

podniků, univerzit, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, u nichž 

dochází k vytváření těchto nehmotných statků. Jak však uvádí Karel Čada ve své publikaci 

CHRÁNIT/NECHRÁNIT, to je otázka, samotné rozpoznání, zda byl vytvořen vynález či 

nikoliv nemusí být snadné. Přitom právě tato skutečnost má zásadní důsledky. Pokud 

zaměstnavatel nebyl upozorněn na vytvoření vynálezu, může přijít o značné výnosy, které by 

 
10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019, Úřad průmyslového vlastnictví České republiky – 2020. Praha: ÚPV. 
11 VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 2019 - konferenční 

sborník, 26. 9. 2019 – Praha, s. 89 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&z=T&f=TABULKA&pvo=VAV07&vyhltext=know&bkvt=a25vdw..&katalog=all&&u=v35__VUZEMI__97__19&str=v4&kodjaz=203
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mohl realizovat např. z licenční smluv. Na jedné straně zaměstnavatel podporuje zaměstnance 

tím, že mu umožňuje tvořit za výhodných podmínek, na druhé straně může přijít o plody této 

práce jenom proto, že včas nebylo rozpoznáno, že výsledek tvůrčí práce má povahu vynálezu.12 

Shora uvedené proto klade velké nároky na odbornou přípravu zaměstnanců i zaměstnavatelů 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Je proto velmi žádoucí, aby výzkumné a vývojové 

organizace, univerzity, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce i rodinné podniky 

spolupracovaly úzce s odborníky v této oblasti. Zejména lze doporučit pravidelné konzultace 

v rámci výzkumných a vývojových týmů, které pomohou včas odhalit komerční potenciál 

výsledků práce zaměstnanců. Je potom především na zaměstnavateli, zda a jakým způsobem 

s výsledky této činnosti svých zaměstnanců naloží. Tedy zda využije (uplatní) své právo na 

patent či nikoliv. Řešením je zpracovat nejen zásady odměňování původců do interních 

předpisů malých a středních podniků, univerzit, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí 

a dalších subjektů, u nichž dochází k vytváření těchto nehmotných statků, ale i zpracovat a 

dodržovat pravidla předkládání výsledků výzkumu a vývoje zaměstnavateli, jejich hodnocení a 

další využití v těchto organizacích.13  

 

    2.3. Porušování práv k duševnímu vlastnictví 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových 

stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo 

jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich 

porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky 

práv a hospodářství obecně. Odhadovaná míra porušování práv duševního vlastnictví v 

mezinárodním obchodě tvořila až 3,3 % světového obchodu14. 

Je nutné motivovat původce k vytváření technických řešení a know-how, která budou mít reálné 

uplatnění v aplikační sféře. K tomu by právě mohl napomoci propracovaný systém nakládání s 

výsledky výzkumu a vývoje a motivační principy odměňování tvůrčí práce jejich původců. Je 

 
12 Čada, K. (2014). Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a  

   komercializace. Plzeň: alevia.  
13 Karabec, D. (2021). MEDIACE V ČESKÉ SOUDNÍ PRAXI se zvláštním zřetelem k ochraně   

duševního vlastnictví: Vysoká škola CEVRO Institut. 
14 EUIPO. Zpráva o stavu porušování práv duševního vlastnictví z roku 2019 [online] Dostupné z: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infring

ement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_exec_cs.pdf 
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velmi pravděpodobné, že pak nebude docházet k nežádoucímu (nelegálnímu) transferu těchto 

poznatků a technologií třetím osobám, zejména do zahraničí, nebo se alespoň počet takových 

případů významně sníží. Pokud se nepodaří odstranit spor o odměnu mezi původcem a 

zaměstnavatelem smírně vzájemným jednáním, je vhodné využít pro další jednání mediátora.  

Výzkumná otázka „Jaký je vztah mezi znalostí ochrany know-how, včetně alternativního řešení 

sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a nelegálním transferem know-how?“  byla tedy 

zodpovězena tak, že z celkového posouzení problematiky odměňování původců lze dojít k 

jednoznačnému závěru, že nebudou-li optimálně nastaveny procesy v rámci výzkumných a 

vývojových organizací, vysokých škol a univerzit, veřejných výzkumných institucí, včetně 

malých a středních podniků, bude docházet nejen ke sporům o výši přiměřené odměny původce, 

ale i k nežádoucímu (nelegálnímu) transferu poznatků a technologií, a to i do zahraničí. Přitom 

řešení spočívá především ve správném pochopení celé problematiky práv k duševnímu 

vlastnictví a nastavení pravidel, která budou pro původce v pracovněprávních nebo jiných 

obdobných vztazích dostatečně atraktivní, aby své znalosti uplatňovali výhradně v rámci svého 

pracovněprávního nebo obdobného vztahu ke svému zaměstnavateli.  

 

3. Výsledky výzkumu 

 

Z mezinárodního srovnání inovačního prostředí České republiky vyplývá, že přestože inovační 

výkonnost České republiky roste, nedrží tempo s inovační výkonností EU a je mimořádně slabá 

v ochraně duševního vlastnictví. Je ovšem zapotřebí umět tento systém ochrany duševního 

vlastnictví využívat nejméně tak úspěšně, jak to činí jiné ekonomicky vyspělé země. Tento 

systém brání současně narušování hospodářské soutěže, pomáhá vytvářet férové podnikatelské 

prostředí a podporuje tak inovace, investice a konkurenceschopnost. Ochrana duševního 

vlastnictví je ve vyspělých ekonomikách vnímána jako základní předpoklad úspěchu každého 

podniku. Je proto důležité zahrnout ochranu duševního vlastnictví do jeho trvalých 

strategických plánů. V každém rodinném podniku je třeba věnovat zejména dostatečnou 

pozornost všem základním právním prostředkům průmyslově právní ochrany nápadů a 

technických řešení, které mají obchodní nebo výrobní potenciál a předpoklady následného 

uvedení na tuzemský nebo zahraniční trh.  

 

V České republice má dlouhodobě vzrůstající tendenci komercializace know-how, a to na úkor 

ochrany technických řešení formou patentu nebo užitného vzoru, a jeho následné využití ve 
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formě licencí. O to větší úsilí je třeba věnovat ochraně vědomostního potenciálu českých 

malých a středních podniků, které se mohou (a v praxi také často stávají) terčem nekalých 

soutěžních praktik, jejichž cílem je právě odcizení know-how do zahraničí, které je v České 

republice na vysoké odborné úrovni. O tom svědčí nejenom počet poskytnutých licencí na 

know-how, ale i konkrétní zkušenosti českých podniků. Řešením pro minimalizování 

nelegálního vývozu technického know-how do zahraničí je mimo jiné nastavení optimálního 

způsobu pro nakládání s právy duševního vlastnictví a odměňování původců v malých a 

středních podnicích kvalitně zpracovaným interním předpisem, který by zohledňoval i 

alternativní řešení sporů s tím souvisejících, zejména formou mediací. Tento předpis bude 

eliminovat rizika nežádoucího transferu, případně nežádoucího uveřejnění výsledků výzkumu 

a vývoje, který vede ke ztrátě komerčního potenciálu patentu.  

 

Praxe ukazuje, že motivace pro nežádoucí (nelegální) transfer muže být finanční, ale existuje i 

důvod spočívající v nefunkčnosti systému výzkumných organizací v oblasti nakládání s 

výsledky výzkumu a vývoje, případně jejich přílišná administrativní náročnost. Je proto 

zapotřebí zaměřit úsilí na zavedení takových interních předpisů do všech výzkumných a 

vývojových organizací, vysokých škol a univerzit, veřejných výzkumných institucí a rodinných 

podniků, které budou podporovat vznik originálních řešení a zavedou spravedlivé a atraktivní 

odměňování jejich původců. Je přitom zjevné, že při správném nastavení těchto pravidel tvoří 

odměna původce zanedbatelnou část příjmů z licenčních poplatků, které by měly být hlavním 

zdrojem dalších výzkumných a vývojových aktivit každé výzkumné organizace i rodinného 

podniku. S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že hypotéza „Čím častěji bude sporným 

stranám poskytována informace o možnostech alternativního řešení sporů, tím méně bude 

soudních sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví“, byla potvrzena.  

 

Závěry 

Rodinné podniky si musí důsledně osvojit pravidla ochrany know-how a obchodního tajemství, 

neboť v této oblasti často dochází k porušování jejich práv a ke ztrátě komerčního potenciálu 

výsledků jejich výzkumu, vývoje a inovací. Práva k duševnímu vlastnictví musí rodinné 

podniky také důsledně vymáhat. Vhodným a efektivním způsobem řešení sporů v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví je mimosoudní řešení sporů ADR metodami, zejména formou 

mediací. Ochrana duševního vlastnictví musí být přitom vnímána jako základní předpoklad 

úspěchu každého rodinného podniku. Je proto důležité zahrnout ochranu duševního vlastnictví 

do jeho trvalých strategických plánů. V každém rodinném podniku je proto třeba věnovat 
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zejména dostatečnou pozornost všem základním právním prostředkům průmyslově právní 

ochrany nápadů a technických řešení, které mají obchodní nebo výrobní potenciál a 

předpoklady následného uvedení na tuzemský nebo zahraniční trh.  

Řešením pro minimalizování nelegálního vývozu technického know-how do zahraničí je 

nastavení optimálního způsobu pro nakládání s právy duševního vlastnictví a odměňování 

původců v rodinných podnicích kvalitně zpracovaným interním předpisem, který by 

zohledňoval i alternativní řešení sporů s tím souvisejících. Tento předpis by měl eliminovat 

rizika nežádoucího transferu, případně nežádoucího uveřejnění výsledků výzkumu a vývoje, 

který vede ke ztrátě komerčního potenciálu průmyslových práv, zejména patentů. Praxe 

ukazuje, že motivace pro nežádoucí (nelegální) transfer může být právě finanční. Existuje ale i 

důvod spočívající v nefunkčnosti systému výzkumných organizací, který se týká nakládání s 

výsledky výzkumu a vývoje. Je proto zapotřebí zaměřit úsilí na zavedení takových interních 

předpisů do všech rodinných podniků, která těmto nežádoucím jevům zabrání.  

Pokud se podaří v rodinných podnicích vytvořit a dodržovat zásady přehledného, 

spravedlivého, přezkoumatelného a předvídatelného způsobu odměňování původců 

technických řešení, zejména patentů a know-how, je předpoklad, že se podaří snížit počet 

případů nežádoucího transferu (odlivu) výsledků výzkumu a vývoje českých podniků do 

zahraničí. Je přitom zjevné, že při správném nastavení těchto pravidel tvoří odměna původců 

zanedbatelnou část příjmů z licenčních poplatků, které by měly být hlavním zdrojem dalších 

aktivit každého rodinného podniku. 

Pokud jde o alternativní metody řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, tyto se v 

České republice používají ve srovnání se zahraničím nedostatečně. Mediace má přitom 

nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich 

vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci 

je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či 

ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě ochrany duševního vlastnictví 

připadají v úvahu všechny tyto aspekty, pro které je mediace nanejvýše vhodná, přičemž je 

třeba zdůraznit neveřejnost jednání a důraz na soukromí, neboť v těchto věcech, zejména 

patentových, může jejich zveřejněním dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního 

potenciálu. Soudní řešení sporu by proto mělo být poslední možností, jak spor mezi stranami 

vyřešit.  
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