
   Rekordný počet európskych patentových prihlášok 

    Počet podaných patentových prihlášok v Európskom patentovom úrade (EPÚ) vzrástol 
v minulom roku o 2,8 %,  a dosiahol tak historické maximum. Tento údaj svedčí o tom, že 
Európa je aj naďalej kľúčovým trhom pre inovácie.  
    
     V roku 2013 EPÚ prijal 266 000 patentových prihlášok, v roku 2012 to bolo 258 000. 
Historické maximum dosiahol v roku 2013 aj počet udelených európskych patentov. Bolo ich 
66 700, čo je o 1,6 % viac než v predchádzajúcom roku (65 600).  
 

 

 

– Dopyt po patentovej ochrane v Európe už štvrtý rok po sebe narastá,  – povedal prezident 
EPÚ Benoît Battistelli.  – Je to dôkaz, že firmy z celého sveta aj naďalej považujú Európu za  
popredné centrum inovácií. Silná pozícia európskych podnikov s technológiami zameranými 
na patenty zohráva ústrednú úlohu pri vytváraní zamestnanosti a raste hospodárstva EÚ .  

 

    Podania podľa krajiny a regiónu 

    35 % všetkých minuloročných podaní v EPÚ  boli podania z 38 členských štátov Európskej 
patentovej organizácie a takmer dve tretiny patentových prihlášok boli z mimoeurópskych 
krajín.  Medzi najaktívnejšie štáty patria USA (24 % z celkového počtu prihlášok), Japonsko 
(20 %), Nemecko (12 %), Čína (8 %), Južná Kórea (6 %), Francúzsko (5 %), Švajčiarsko a 
Holandsko (zhodne 3 % ), Spojené kráľovstvo a Švédsko (2 % ). 



 

 

 

    Európa: najviac prihlášok na milión obyvateľov 

    Technologická sila vedúcich európskych štátov sa odráža aj v údajoch o podaných 
európskych patentových prihláškach na milión obyvateľov. Rebríček vedie Švajčiarsko s 832 
prihláškami pred Švédskom (402), Fínskom (360), Dánskom a Holandskom (rovnako 347).     
     Pri porovnávaní regiónov vedie Japonsko s 177 prihláškami pred Južnou Kóreou 
a európskou 28-kou (zhodne 129), USA (107) a Čínou (3).  
 



 

 

    Stabilná Európa s regionálnymi rozdielmi  

     Európsky priemysel si vlani udržal svoje patentové aktivity na rovnakej úrovni ako v 
predchádzajúcom roku, ale s výraznejšími regionálnymi rozdielmi. Nárast v počte 
patentových prihlášok bol zaznamenaný nielen v Holandsku (o 17,2 %), v Dánsku (o 8,1 % ), 
vo Švédsku (o 7,5 %), ale aj v členských štátoch EPO, ktoré bežne mávajú nižší počet 
podaných prihlášok, napr. v Portugalsku (o 34,5 %), Turecku (o 31,9 % ), v Českej republike 
(o 26,5 % ) a v Írsku (o 9,4 %). Počty podaných prihlášok mierne narástli aj vo Francúzsku (o 
1,1 % ), Fínsku (o 0,6 %) a v Rakúsku (0,2 %). V ostatných štátoch došlo k poklesu počtu 
patentových prihlášok, a to najmä v Belgicku (o 7,4 %), Nemecku (o 5,4 %), Spojenom 
kráľovstve (o 3 %), Taliansku (o 2,7 %), vo  Švajčiarsku (o 2 %) a v Španielsku (o 1 %).  



 

 

     Spojené štáty so stabilným rastom, nárast v ázijských štátoch  

     Nárast počtu prihlášok z USA (o 2,8 %) a z Japonska (o 1,2 %). Najväčší nárast bol však 
zaznamenaný z Číny (o 16,2 %) a Južnej Kórey (o 14 %), pričom v roku 2013 prihlášky 
z Ázie tvorili takmer tri štvrtiny celkového nárastu počtu podaných patentových prihlášok 
v EPÚ. Je to dôsledok dominancie ázijských firiem v počítačových a elektronických 
odvetviach, ako aj v sektore digitálnej komunikácie.  

 

     Päť európskych spoločností v prvej desiatke, na čele Samsung  

    Samsung sa opäť umiestnil na prvej priečke v počte podaných patentových prihlášok 
(2 833). Do prvej desiatky sa dostali aj európske firmy, medzi ktorými viedol Siemens (2.), 
Philips (3.), BASF (5.), Robert Bosch (6.) a Ericsson (10.).  

 



 

     Analýza reprezentatívnej vzorky služieb, ktoré prihlasovatelia od EPÚ v roku 2013 
požadovali, ukazuje, že úrad je tiež významným poskytovateľom služieb pre menšie subjekty. 
Zatiaľ čo z veľkých podnikov požiadalo o služby 65,5 % prihlasovateľov, 29 % 
prihlasovateľov bolo z malých a stredne veľkých podnikov plus jednotliví vynálezcovia, a 5,5 
% predstavovali vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.  



 

    Európa dominantná v automobilovom priemysle, environmentálnych technológiách a   
    zdravotníckej technike 
 
    V deviatich z desiatich špičkových technických odvetví  podali Európania najviac 
patentových prihlášok v EPÚ. To znamená, že Európa má vyvážené a široké patentové 
portfólio. Európske spoločnosti v oblasti lekárskej techniky, čo bolo odvetvie s najvyšším 
počtom prihlášok v roku 2013, prekonali amerických prihlasovateľov a dostali sa na prvé 
miesto (európske firmy 41 %, USA 39 %). Európania získali významné postavenie aj 
v odbore dopravy (najmä automobilový priemysel a letecké odvetvia) so 60 % z celkového 
počtu prihlášok; motory, čerpadlá a turbíny (vrátane čistých energetických technológií)  
s 56 % z celkového počtu prihlášok a meranie s 54 %.  
 
    Počítače boli jedinou technológiou, ktorá v Európe nedominuje (USA sa držia na 34 %). 
Japonsko je silné v strojárskej elektrotechnike (25 %) a v doprave (22 %), Čína viedla v 
digitálnej komunikácii (15 %).  
 

     Pokiaľ ide o nárast prihlášok v počítačových technológiách, predstavuje 5 %, v doprave 
tiež 5 %  a v elektrických strojoch 4 %. Pokles zaznamenali liečivá (-14 %), motory, čerpadlá, 
turbíny (-8 %), čistá organická chémia (-7 %), digitálna komunikácia (-7 %) a biotechnológie 
(-4 %).  
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