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Ochranná známka  
 
označení schopné rozlišit výrobky nebo 
služby pocházející od různých podnikatelů 
Nově -  
být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který 
příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje 
jasně a přesně určit předmět ochrany… 

Doba platnosti OZ - 10 let, možnost  prodlužování po deseti letech 

Druh ochranné známky: 
 slovní 
 obrazová  
 barevná 
 prostorová  
 poziční, se vzorem, zvuková, pohybová, multimediální, hologramová 
 jiná  

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (s účinností od 1. 1. 2019) 



Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění (mimo jiné) zákon č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách 

- Žádost přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší OZ v námitkovém řízení 
(Důkazy o užívání OZ.  Kdo nebude schopen prokázat užívání své OZ v relativně krátké době, 
neobhájí práva k ní) 

- Certifikační ochranná známka, vlastník certifikační OZ odpovídá za  
to, že výrobky a/nebo služby, které jsou jí označené, splňují kritéria kvality, přesnosti, 
příp. jiné vlastnosti…(pravidla pro užívání) 

sladění systému ochranných známek v ČR se systémem ochranné známky EU 
 
Výběr novinek… 

- Úřad průmyslového vlastnictví již nebude provádět průzkum podle § 6 zákona na identické 
přihlášky ochranných známek (dále OZ). 
Tzn. nutnost podání námitek pro zamítnutí přihlášky OZ důvodu existence starší shodné OZ 
chráněné pro shodné výrobky a služby 

 - Nové ustanovení výslovně umožňující vlastníkovi známky zakázat užívání známky jako název 
právnické osoby nebo obchodní firmy, zákaz užití ve srovnávací reklamě.  

- Nové absolutní důvody zamítnutí OZ: tradiční výrazy pro víno, zaručené tradiční 
speciality, názvy odrůd rostlin, zeměpisná označení a označení původu  



Práva z ochranné známky 

• výlučné právo užívání 

• označení ® 

• zakázat jinému užívání v nabídce, dovozu, vývozu, na obaly, 
obchodní listiny, v reklamě 

Ochranné známky v ČR 
 

• Národní ochranná známka 

• Mezinárodní ochranná známka (WIPO – designace EU, CZ 

• Ochranná známka Evropské unie (EUIPO) 



Přihláška ochranné známky  
 
• údaje o přihlašovateli 

• znění, vyobrazení, jiné ztvárnění OZ  

• seznam výrobků a služeb                                                                         
dle mezinárodního třídění 

 

Ztvárnění OZ - přijatelné formáty elektronických 
souborů pro vyjádření ochranné známky  

Obrázky - jpeg/gif       soubory – mp3, mp4 

 
 
Poplatky splatné do 1 měsíce po podání přihlášky – Úřad nevyzývá 

 

Přihláška OZ (vč. 3 tříd)              5 000 Kč ( + každá třída nad 3     500 Kč) 
Obnova zápisu                              2 500 Kč 
 



Podávání přihlášek/žádostí 



Podání přihlášky 

 
Věcný průzkum 

 
 

Předběžný průzkum 
Odmítnutí přihlášky* 
Zastavení řízení* 

Zamítnutí přihlášky* 

Řízení o přihlášce ochranné známky 

 * možnost podat rozklad  

 
Zveřejnění přihlášky 

 

Námitky Zamítnutí přihlášky* 

Zastavení řízení* 

Zamítnutí námitek* 
 

Zápis do rejstříku 

Osvědčení o zápisu  

ochranné známky 

 
Připomínky 

 
 



Mezinárodní zápis OZ 

Mezinárodní ochranná známka  
Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím ÚPV 

přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států 
(cca 85) na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných 
známek a na základě Protokolu k této dohodě. 

 

Ochranná známka Evropské unie  
Na základě jediné přihlášky podané u Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

(známky a vzory)  v Alicante získá přihlašovatel ochranu 

 pro území celé EU.  
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Děkuji za pozornost a přeji hezký 

den… 


