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Úvod do problematiky  

práv k průmyslovému vlastnictví 



Charakter průmyslověprávní ochrany 

 = formální – registrují se 

 = práva časově a teritoriálně omezená 

Průmyslová práva a jejich 
ochrana 

Práva k předmětům průmyslového vlastnictví – nehmotným statkům, které 

vznikly vytvořením a uplatněním výsledků vědecko-technické činnosti 

https://pixabay.com/cs/gl%C3%B3bus-kontinenty-latitudinal-linky-868846/


Průmyslová práva 

Patenty, užitné vzory 

Průmyslové vzory 
 

Ochranné známky 

Označení původu výrobku 

Zeměpisná označení 
 



• výlučné právo využívat  

• chránit tato práva před zneužitím / právo 

zápovědi 
 

      

 

Účinky ochrany pro vlastníka 



• Významný zdroj příjmů 

• Exkluzivní právo zápovědi 

• Ochrana investic 

• Konkurenční výhoda 

• Marketingový nástroj 

• Průmyslověprávní informace = cenný  

     zdroj technických, právních i obchodních informací 

 

 

 

Proč chránit průmyslové vlastnictví? 



Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) 

    rozhoduje  v  rámci  správního  řízení o 

poskytování ochrany a vede příslušné 

rejstříky o těchto předmětech 

průmyslových práv 

www.upv.cz 

 



www.upv.cz 



Funkce: 

• rozlišovací (propagační) 
    schopné rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých 

podnikatelů 

• ochranná 
     brání třetím osobám používat stejné označení 

     

     

Ochranné známky 



 

 

Registrace ochranné známky: 

 

• podání přihlášky 

• zaplacení poplatku 

    (základní poplatek 5 000 Kč) 

• doba platnosti OZ - 10 let od podání přihlášky, 

    možnost  prodlužování po deseti letech 

 

Ochranná známka                                                         

č. zápisu 298352                                                                   

Hoch ZOO 





http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2017 















Právní ochrana vynálezů 

• novost 

• průmyslová využitelnost 

• vynálezecká činnost 

                             podání přihlášky se žádostí o udělení 

                           patentu 

                             zaplacení poplatku  

           doba ochrany až 20 let 

                       

                      vynálezy nejsou objevy,vědecké teorie,matematické  
                        metody, plány, hraní her, programy počítačů, podávání 
                        informací, chirurgické a diagnostické metody….. 

Patent č. 291433  

Ochranná helma s pružně 

deformovatelnou částí skořepiny 

Patenty 





Právní ochrana technických  řešení  

• novost 

• průmyslová využitelnost 

• přesahuje rámec pouhé řemeslné dovednosti 

                       

                           podání přihlášky se žádostí o zápis 

                        užitného vzoru 

                           zaplacení poplatku  

                           doba ochrany až 10 let 

 

 

 

Užitný vzor                                                             

Č. zápisu 20826                                                 

Posuvné bednění dna tunelu 

Užitné vzory 

























 

  
právní ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části 

Průmyslové vzory 



Průmyslový vzor 

• novost 

• individuální povaha 

 

• žádost o zápis vzoru do rejstříku 

• zaplacení poplatku 

• doba ochrany až 25 let 

Průmyslový vzor                     

Č. zápisu 30208         

Konvice na vaření 



















 
 

 

= název území, oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení 

zboží, které z tohoto teritoria pochází, pokud kvalita, vlastnosti nebo pověst 

může být přičtena / jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním 

zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými 

faktory.  

= právo na užívání, a to každým, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti 

produkuje a zaručí spotřebiteli kvalitu a vlastnosti 

Zeměpisná označení  

a  

označení původu 



Zeměpisné označení např.: 

Hořické trubičky, České pivo, 

Karlovarské oplatky, Třeboňský kapr 

Alespoň jeden z kroků výroby musí být 

výlučně spjat s daným regionem.  

 

 
 

 

Označení původu např.: 
Nošovické kysané zelí, Žatecký chmel, 

Chelčicko – Lhenické ovoce 

 

Takto označené zboží musí být v daném 

     místě vyráběno od začátku až do konce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_carp.jpg












Přihlašování do zahraničí 

POZOR – ochrana má teritoriální platnost = platí tam, kde se o 

ochranu požádá a kde je přiznaná. 

• Mezinárodně zapsaná ochranná známka 

• Ochranná známka EU 

 

• Mezinárodní přihláška PCT (Smlouva o patentové spolupráci) 

• Evropský patent 

 

                                           Mezinárodně zapsaný průmyslový vzor  

                                        dle Haagské dohody 

                                           Průmyslový vzor Společenství 

TMA824916 

DM/073020 



Databáze správních a soudních 

rozhodnutí 













Děkuji za pozornost a přeji hezký den 

Hana Churáčková 
hchurackova@upv.cz 

helpdesk@upv.cz 

 

Informační středisko: tel.: 220 383 120  

 

mailto:helpdesk@upv.cz

