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Technologie MERCATA je reakcí na rozvoj kůrovcové kalamity a slouží k asanaci skládek
výřezů o různých délkách. Od 28. 5. 2019 je tato metoda chráněna jako užitný vzor a k jejímu
použití je třeba souhlas majitele užitného vzoru. Za souhlas je považován i nákup certifikované
textilie od majitele vzoru.

Článek v LP: Zde .

Princip technologie MERCATA spočívá v celopovrchovém ošetření skládky schváleným
insekticidem standardními metodami. Následně je skládka zakryta netkanou textilií. Brouci v
horní ošetřené části jsou kontaminováni při prokousávání ošetřené kůry a v důsledku toho
hynou. Brouci ze spodní části skládky, neošetřené, jsou kontaminováni kontaktně při pohybu
pod ošetřenou částí skládky netkanou textilií při snaze skládku opustit.

Tato technologie je chráněna jako užitý vzor „Skládka podkorním hmyzem napadeného dřeva"
(číslo spisu: PUV 2018-35663, datum podání: 27. 11. 2018, číslo zápisu: 32889, datum zápisu:
28. 5. 2019).
V praxi to znamená následující:
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Užitným vzorem se chrání technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná a přesahují
rámec pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor dává svému majiteli tzv. „legální monopol" na
technické řešení popsané v nárocích na ochranu. Chráněným technickým řešením je v tomto
případě skládka dříví napadená podkorním hmyzem, ošetřená schváleným insekticidem v
předepsané dávce a následné zakrytí ošetřené skládky prodyšným krycím materiálem (např.
certifikovanou netkanou textilií).

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí chráněné technické řešení při své
hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Za souhlas se automaticky bere
nákup certifikované netkané textilie od majitele užitného vzoru nebo od smluvních partnerů,
kteří uzavřeli dohodu s majitelem užitného vzoru. V ostatních případech je nutné se na
souhlasu a podmínkách použití domluvit s majitelem užitného vzoru. To vyplývá zejména ze
skutečnosti, že majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického
řešení chráněného užitným vzorem (poskytnout licenci). Licence zde může být poskytnuta k
popsanému technickému řešení pod pracovním názvem „Technologie Mercata". Ochrana
užitného vzoru a výše popsané účinky nastávají zápisem užitného vzoru do rejstříku.
Porušování práva k užitnému vzoru je podle příslušné legislativy možné považovat za
nekalosoutěžní jednání a případné žaloby jsou projednávány věcně příslušným Městským
soudem v Praze.
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