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Patenty a užitné vzory – právní 

ochrana technických řešení 



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/


Patent 
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Patent je forma právní ochrany přiznaná státem vynálezu, který je nový, průmyslově 
využitelný a který je výsledkem vynálezecké činnosti.   

Nutnost zpřístupnit obsah vynálezu 
 
Poplatky  

Mezi vlastníkem a státem 
 
Právní předpisy 
 
Časové a teritoriální omezení  

Patent jako společenská dohoda 

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


Proč patentovat? 
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• Výlučné právo využívat 

• Významný zdroj příjmů 

• Exkluzivní právo zápovědi 

• Ochrana investic do výzkumu a vývoje (jejich návratnost a zvýšení zisků) 

• Konkurenční výhoda 

• Marketingový nástroj, image podniku 

• Přístup na nové trhy  

• Obrana před napodobovateli 

 

• Průmyslověprávní informace = cenný zdroj technických, právních i 
obchodních informací 

 

 

 



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 



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 



Podání přihlášky 

Zveřejnění přihlášky  

Předběžný průzkum 

 
Zamítnutí přihlášky* 
Zastavení řízení  
o přihlášce* 

 
Rozhodnutí* 

Zrušovací řízení 
Určovací řízení 

Řízení o přihlášce vynálezu  

 * možnost podat rozklad  

Žádost o úplný  
průzkum  

 

 
Zamítnutí přihlášky* 
Zastavení řízení                
o přihlášce* Úplný průzkum  

 

Udělení patentu 

Zveřejnění patentu 
 

Patentová 
listina 

na vynález 



Patenty - poplatky: 

 podání přihlášky                                                          1200 Kč 

      přihlašovatel je výlučně původce                             600 Kč 

žádost o úplný průzkum                                               3000 Kč 

      za 11.  a  každý další patentový nárok                    500 Kč  

vydání patentové listiny do 10 stran                            1600 Kč 

udržovací poplatky: 

1.- 4. rok *                    1000  Kč 

5.- 8. rok *                    2000 Kč 

za 9. rok                       3000 Kč 

za 10. rok                     4000 Kč 
za každý další rok se předchozí poplatek ročně zvyšuje o 2000 Kč 

* za každý rok 



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 



Podání přihlášky 

 
Zápis užitného vzoru do 

rejstříku 
 
 

Průzkum zápisné 
způsobilosti 

 
Zamítnutí přihlášky* 
Zastavení řízení             
o přihlášce* 

 
Rozhodnutí* 

 

Výmazové řízení 
Určovací řízení 

Řízení o přihlášce užitného vzoru  

 * možnost podat rozklad  

 
Zveřejnění užitného vzoru 

 

 

Osvědčení o zápisu  

užitného vzoru 
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Jak prodat vlastní inovace do světa 
- aneb přihlašování do zahraničí 

POZOR! 
průmyslověprávní ochrana má teritoriální 

platnost = platí tam, kde se o ochranu 

požádá a kde je přiznaná. 
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Přihlašování do zahraničí 

Smlouva o patentové 
spolupráci 

 
Patent Cooperation Treaty 

PCT 

Národní cesty 

Úmluva o udělování 
evropských patentů 

 
European Patent Convention 

EPC 
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Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 
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Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 
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Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

Visegrádský  patentový  institut 

• neformální komunikace v ČJ 

 

• formální komunikace (jednací jazyk + jazyk  mezinárodního     

  zveřejnění) – AJ 

 

• možnost 40% slevy z poplatku za rešerši (1847 EUR) 

 

• předběžné stanovisko k patentovatelnosti 

Mezinárodní rešeršní autorita 

- pobočky národní úřady CZ, PL, HU, SK 
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Než podáte patentovou přihlášku 

 Řešení žádným způsobem nezveřejňujte !!! 

 

 Neuvádějte na trh výrobky obsahující řešení !!! 

 

 Neprezentujte, pokud nemáte uzavřenu dohodu  

    o mlčenlivosti !!! 

 

 Ověřte si novost svého řešení - Espacenet 

 

Podejte přihlášku dříve než ostatní !!! 
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Jak těžit z patentů 




















