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Duševní vlastnictví 

Průmyslová práva Autorské právo                        

a související práva 

Vytvoření díla                                                 

(v objektivně vnímatelné podobě) Žádost, zápis, udělení 

http://search.centrum.cz/framesxhtml.php?iurl=http://img.radio.cz/pictures/hudba/housle_noty.jpg&purl=http://www.radio.cz/pictures/hudba/housle_noty.jpg&w=400&h=267&col=truecolor&size=28019
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Průmyslová práva a jejich ochrana 

 
Práva k předmětům průmyslového vlastnictví – nehmotným statkům, které 

vznikly vytvořením a uplatněním výsledků vědecko-technické činnosti 

Charakter průmyslověprávní ochrany 

 = formální – registrují se 

 = práva časově a teritoriálně omezená 

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

Patenty, užitné vzory 

Ochranné známky 

Označení původu výrobku 

Zeměpisná označení 
 

Průmyslové vzory 
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Účinky ochrany pro vlastníka 

 výlučné právo využívat  

 chránit tato práva před zneužitím / právo zápovědi 
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Proč chránit průmyslové vlastnictví? 

 
• Ochrana investic 

• Významný zdroj příjmů 

• Exkluzivní právo zápovědi 

• Konkurenční výhoda 

• Marketingový nástroj 

• Průmyslověprávní informace  

= cenný zdroj technických, právních  

   i obchodních informací 
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Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) 

    rozhoduje  v  rámci  správního  řízení o 

poskytování ochrany a vede příslušné rejstříky o 

těchto předmětech průmyslových práv 

http://www.upv.cz 
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Patenty  
(Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích) 

Právní ochrana vynálezů 

novost 

průmyslová využitelnost 

vynálezecká činnost 

                             podání přihlášky se žádostí o 

                           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….. 

 

Priorita – 12 měsíců od podání přihlášky 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/527_1990-012018.pdf


Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/527_1990-012018.pdf
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Užitné vzory 
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech 

 

 
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 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/478_1992-012018.pdf


Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/478_1992-012018.pdf
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Různé cesty k patentové ochraně 

 Národní cesta 

– Platný pouze v zemi, kde byl udělen 

– Mohou o něj žádat i občané jiných zemí 

– Zakládá právo přednosti (prioritu) pro přihlašování do dalších zemí 

 Evropský patent 

– Svazek národních patentů v zemích, které si přihlašovatel určí 

 Patent Cooperation Treaty (PCT) 

– Jedna přihláška pro cca 160 zemí 

– Po podání jedné přihlášky následují průzkumy v jednotlivých zemích 

 

 

 

 

ŽÁDNÝ MEZINÁRODNÍ PATENT 

NEEXISTUJE!!! 
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Souhrnná rešerše 
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Národní databáze patentů a užitných vzorů 

- české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, 

zapsané užitné vzory a evropské patenty platné na území ČR 

 

- Rešerše na stav techniky 

- úzké teritoriální omezení (nejedná se o světový stav techniky) 

+   komunikace v ČJ, zadávání klíčových slov v ČJ 

+   vyladění rešeršního dotazu a získání vhodného znaku patentového    

     třídění  

 

- Rešerše na právní stav – platnost patentové (vzorové ochrany) na území 

ČR 

 

- Jmenné rešerše – např. monitorování konkurence, hledání obchodních 

partnerů……… 
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Možnost přenastavovat vztah mezi rešeršními poli 

Možnost přidávat / ubírat rešeršní kritéria 
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Základní zásady pro formulování dotazů v národní 

patentové databázi 
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Zobrazí se bg. záznam 



28 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 



29 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 



30 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 



31 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 



32 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 



33 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

Ochranné známky 
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 = označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, 

písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho 

obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb 

Funkce: 

 rozlišovací (propagační) 

    schopné rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů 

 ochranná 

     brání třetím osobám používat stejné označení 

         
Pozn.: Jedná se o platné ochranné známky (zdroj: http://www.upv.cz) 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/441_2003-012018.pdf
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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 

 

Ochranné známky 

Pozn.: Jedná se registrované OZ fy Microsoft. Zdroj: http://www.upv.cz 
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Různé cesty k registraci ochranné známky 
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Novela známkového práva v EU 

 Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2436 

– Platnost od 13. ledna 2016 

– Povinná implementace do národního práva 

– Změny v právu hmotném i procesním 

– Účinnost novely národního předpisu nejpozději od 

ledna 2019 

 Příprava novely zákona o ochranných známkách od 

ledna 2016 

 Předpokládaná účinnost leden 2019 
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Změny v řízení o přihláškách ochranných známek 

podle novelizovaného zákona 

 Ruší podmínku grafického znázornění ochranné známky 
(…“jakékoliv označení způsobilé být vyjádřeno v rejstříku OZ způsobem, který …. 

umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany….“) 

 Ruší ex offo zamítnutí přihlášky pro relativní důvody 
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http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2018
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Databáze ochranných známek 
s účinky na území ČR 

 Národní ochranné známky 

 Ochranné známky Evropské unie 

 Mezinárodní ochranné známky s designací pro ČR a EU 
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Právní ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části 

Průmyslové vzory 
Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech 
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Průmyslové vzory 

 
- vzhled výrobku nebo jeho části spočívající 

zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, 

struktury nebo materiálu výrobku samotného, 

nebo jeho zdobení 

• novost 

• individuální povaha 

 

 žádost o zápis vzoru do rejstříku 

 zaplacení poplatku 

 doba ochrany až 25 let 
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Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů  

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/207_2000-012018.pdf


48 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

Různé cesty k registraci průmyslového vzoru 

 Národní cesta 

– Ochrana pouze v dané zemi 

 EUIPO 

– Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

– Ochrana na celém území EU 

 Haagský systém 

– Jedna přihláška pro až 68 zemí 

(ČR není členskou zemí, EU ano…..) 
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Národní databáze průmyslových vzorů 

 Národní průmyslové vzory 

 Komunitární průmyslové vzory 

 

 Na území ČR platí také mezinárodní průmyslové vzory s 

designací pro EU 

– Nutná rešerše v db. Hague Express 
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Zeměpisná označení a označení původu výrobku 

= 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 
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Databáze správních a soudních rozhodnutí 
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Děkuji Vám za pozornost. 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Antonína Čermáka 2a,  

160 68  Praha 6-Bubeneč   

www.upv.cz Ing. Jaaa Geee 


