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Váš dopis značky / ze dne
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Fürstová

/D18071584/70/ÚPV

Poskytnutí informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 7. 2018 Vaši žádost, v níž
žádáte o poskytnutí informací týkajících se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č.
82/1998 Sb., resp. zákona č. 58/1969 Sb.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

1) Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14
zákona č. 82/1998 Sb.: 2010 – 0
2011 – 0
2012 – 4
2013 – 1
2014 – 1
2015 – 3
2016 – 0
2017 – 5

2) Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém Ministerstvo
evidenci vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod
uplatněného nároku: tento druh evidence Úřad nevede
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3) Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela (2010-2017): 0
4) Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti (2010-2017): 0
5) Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno: 14
6) Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně (2010-2017): 0
7) Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb.
mimosoudně: 0
8) Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu:
2010 – 0
2011 – 0
2012 – 2
2013 – 2
2014 – 0
2015 – 3
2016 – 0
2017 – 2
9) Počet případů, kdy soud vyhověl zcela (2010-2017): 0
10) Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti (2010-2017): 0
11) Počet případů, které byly soudem zamítnuty:
2010 – 0
2011 – 0
2012 – 0
2013 – 0
2014 – 0
2015 – 0
2016 – 1 (ovšem podáno dovolání)
2017 – 2 (v 1 případě podáno dovolání)
12) Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků (2010-2017): 0
13) Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.:
- V případech sporů ukončených bez soudního přezkumu – 5 měsíců
- V případě ukončených sporů se soudním přezkumem (bez dovolání)
– 36 měsíců
- V případně soudního přezkumu (s dovoláním) – nelze uvést, ještě
žádný ze sporů nebyl ukončen
14) Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č.
82/1998 Sb. (2010-2017): 0
15) Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět (2010-2017): 0
16) Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět (2010-2017): 0
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17) Jak je v Úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o
tom, zda regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje
k tomu účelu nějaký orgán, jaký je procesní postup? Existuje metodický pokyn,
manuál či obdobný dokument, který se týká regresních úhrad, prosím o jeho zaslání.:
Metodika regresních úhrad není explicitně upravena ve vnitřních směrnicích.
V případě nezbytnosti vymáhání regresní úhrady by bylo postupováno
v souladu s platnými právními předpisy.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz).

S pozdravem

Mgr. Petra Fürstová
oddělení právní
podepsáno elektronicky
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