Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK

Příloha č. 1 Vymezení způsobilých výdajů – Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového
vlastnictví-výzva I.
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1. Rozpočtové položky
Míra podpory

Malý podnik

Střední podnik

Organizace
pro výzkum a
šíření znalostí

Služby patentových zástupců1 - investice

75 %

75 %

75 %

Služby patentových zástupců - neinvestice

75 %

75 %

75 %

Rozpočtová položka

Příjemce podpory je povinen evidovat způsobilé výdaje ve svém účetnictvím dle zvoleného druhu rozpočtové
položky. U rozpočtové položky Služby patentových zástupců – investice je nutné evidovat způsobilé výdaje
na majetkových účtech, u rozpočtové položky Služby patentových zástupců – neinvestice pak na účtech
nákladových.
Finální způsobilost výdaje je Řídicím orgánem potvrzena vždy až v rámci žádosti o platbu.

2. Max. výše dotace
Max. výše dotace je 500 000 Kč.

3. Vymezení způsobilých výdajů
Do způsobilých výdajů je možné zahrnout pouze služby patentových zástupců, které jsou jimi fakturovány
a týkají se poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového
vlastnictví, zejména při zastupování před orgány státní správy, jakož i poskytování poradenství a dalších
služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví. Konkrétně se pak jedná o služby, které patentoví
zástupci poskytují do zveřejnění přihlášek vynálezů v ČR anebo zahraničí (podle toho, co nastane později)
nebo do registrace užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek v ČR anebo zahraničí.
Jedná se především o:
-

-

služby patentových zástupců týkajících se zastupování před orgány státní správy, poskytování
poradenství a dalších činností souvisejících se zveřejněním přihlášek vynálezů, registrací užitných
vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek, případně s udělením patentů v ČR, pokud byly
uděleny před zveřejněním přihlášek vynálezů v zahraničí,
reakce na výměr,
rešerše,
překlady,
správní poplatky hrazené příslušným úřadům ochrany průmyslového vlastnictví.
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Patentovým zástupcem se rozumí osoby, které jsou vymezeny § 2 a navazující Zákona č. 417/2004 Sb., zákon
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
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4. Vymezení nezpůsobilých výdajů
Do způsobilých výdajů není možné zařadit:
-

výdaje vzniklé před datem 01. 01. 2021,
výdaje související s činnostmi realizovanými po zveřejnění přihlášky vynálezu, registraci užitného
vzoru, průmyslového vzoru a ochranné známky,
výdaje nefakturované od patentových zástupců, a to včetně správních poplatků,
udržovací poplatky k průmyslovým právům po zveřejnění přihlášky vynálezu, registraci užitného
vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky,
obnova doby ochrany, prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví,
řízení o zrušení patentů, určovací řízení a další řízení inter partes po získání příslušného průmyslového
práva,
mediační služby,
výdaje uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.
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