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Úvod do problematiky průmyslových  práv a 
databází Úřadu průmyslového vlastnictví

Hana Churáčková

22. 9. 2022

upv.gov.cz

VYNÁLEZY /

PATENTY

PRŮMYSLOVÉ

VZORY
OZNAČENÍ PŮVODU

A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

OCHRANNÉ

ZNÁMKY
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VZORY
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Duševní vlastnictví
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Autorské právo                        
a související práva

Vytvoření díla                                                 
(v objektivně vnímatelné podobě)

Žádost, zápis, udělení

Průmyslová práva
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Průmyslová práva a jejich ochrana

3

Práva k předmětům průmyslového vlastnictví – nehmotným 
statkům, která vznikla vytvořením a uplatněním výsledků 
vědecko-technické činnosti

upv.gov.cz

Charakter průmyslověprávní ochrany

= formální – registrují se, platí se poplatky

= práva časově a teritoriálně omezená
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https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Průmyslová práva a jejich ochrana
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Patenty, užitné vzory
Topografie polovodičových prvků

Ochranné známky
Označení původu výrobku

Zeměpisná označení

Průmyslové vzory

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
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Účinky ochrany pro vlastníka
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• výlučné právo využívat 

• chránit tato práva před zneužitím / právo zápovědi

• převod, přechod, licence 

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
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Proč chránit průmyslové vlastnictví?
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• Ochrana investic

• Významný zdroj příjmů

• Exkluzivní právo zápovědi

• Konkurenční výhoda

• Marketingový nástroj

• Průmyslověprávní informace 

= cenný zdroj technických, právních 
i obchodních informací

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
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https://upv.gov.cz/


Úřad průmyslového vlastnictví
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rozhoduje  v  rámci  správního  řízení o poskytování 

ochrany a vede příslušné rejstříky o těchto 

předmětech průmyslových práv

upv.gov.cz

https://www.facebook.com/UPVCZ
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Patenty
(Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích)
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Právní ochrana vynálezů
 Novost
 Průmyslová využitelnost
 Vynálezecká činnost

Patent CZ č. 300826

Patent CZ č. 298307

vynálezy nejsou: objevy,vědecké teorie,matematické metody, plány, hraní her, 

programy počítačů, podávání informací, chirurgické a diagnostické metody…..

 Podání přihlášky se žádostí o udělení patentu
 Zaplacení poplatku
 Doba ochrany až 20 let (od data podání přihlášky)

Priorita – 12 měsíců od podání přihlášky

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/527_1990-012018.pdf
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
htthttps://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2000-4346&plang=CS
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2000-1634&plang=CS


Zákon č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech a zlepšovacích návrzích

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


Užitné vzory
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
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Právní ochrana technických řešení
 Novost
 Průmyslová využitelnost
 Přesažení rámce pouhé odborné dovednosti

Užitný vzor č. 32488
(Aktivní drbadlo)

Užitným vzorem nelze chránit:
• způsoby výroby a pracovní činnosti

 Podání přihlášky se žádostí o zápis užitného vzoru
 Zaplacení poplatku
 Doba ochrany až 10 let (od data podání přihlášky)

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/2018/478_1992-012018.pdf
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/35179&plang=CS


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

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


Různé cesty k patentové ochraně
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• 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 152 zemí

• Po podání jedné přihlášky následují průzkumy v jednotlivých zemích

ŽÁDNÝ MEZINÁRODNÍ PATENT NEEXISTUJE!!!

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
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Počet platných patentů
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Podání patentové přihlášky jakožto 
strategické rozhodnutí
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 Existuje pro daný vynález trh?

 Existují alternativy?

 Pomůže vám někdo s uvedením vynálezu 

na trh (nabyvatelé / investoři)?

 Má vynález cenu pro vaše podnikání či pro vaši 

konkurenci?

 Je snadné analyzovat vynález z vašeho výrobku?

 Náklady na patentování vs. očekávaný zisk….

 Jste schopni zjistit porušení svých patentových práv a 

investovat čas a peníze na prosazování?

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
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https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
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Alternativní způsoby ochrany vynálezů a 
technických řešení
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 UTAJENÍ (obchodní tajemství)

- ušetří se poplatky za správní řízení

- není nutné zveřejnit popis vynálezu

- časově neomezeno

- okamžitý účinek

x

- nebezpečí odhalení metodou reverzního inženýrství a následné legální využívání

- je-li vyzrazeno, může využívat každý

- lze těžko prosazovat (úroveň ochrany slabší než u patentů)

- patentování jinou osobou, která nezávisle vyvinula stejný vynález

 OBRANNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Národní databáze průmyslověprávních informací
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https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
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https://www.denik.cz/ekonomika/goodye
ar-cesky-vynalezce-soud-20220920.html

https://www.denik.cz/ekonomika/goodyear-cesky-vynalezce-soud-20220920.html


Průmyslové vzory
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- právní ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Průmyslové vzory
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- 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

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně 

průmyslových vzorů

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


Různé cesty k registraci průmyslového 
vzoru
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 Národní cesta

– Ochrana pouze v dané zemi

 EUIPO

– Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

– Ochrana na celém území EU

 Haagský systém (WIPO)

– Jedna přihláška pro až 68 zemí

(ČR není členskou zemí, EU ano…..)

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
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https://www.facebook.com/UPVCZ
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https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
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Ochranné známky
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• Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, pokud je 
způsobilé:

• odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

• být vyjádřeno v rejstříku OZ způsobem, který umožňuje jasně a přesně 
určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky

(slova, jména, barvy, kresby, písmena, tvary, zvuky a jejich kombinace…)

Funkce:

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

• ochranná - brání třetím osobám používat stejné označení

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Ochranné známky
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Práva z ochranné známky:

- Výlučné právo užívat

- Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka OZ užívat:

- označení shodné s OZ pro shodné výrobky nebo služby,

- označení shodné nebo podobné s OZ pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, jestliže 

existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, vč. pravděpodobnosti asociace,

- označení shodné s OZ nebo jí podobné bez ohledu na shodu nebo podobnost výrobků nebo služeb, 

pokud jde o OZ, která má dobré jméno v ČR

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Ochranné známky
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Druhy OZ:

• Slovní

• Obrazové (slovní grafická, kombinovaná, obrazová)

• Prostorová (tvar výrobku)

• Barevná (barva/kombinace barev bez ohledu na obrysy)

• Se vzorem (pravidelně opakující se prvek, motiv)

• Poziční (umístění prvku na výrobku)

• Zvuková (notový záznam nebo mp3)

• Pohybová

• Multimediální (mp4)

• Hologram

• Jiná (budoucnost technických možností vyjádření v rejstříku)

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=CTM/17421827&plang=CS
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=CTM/17473621&plang=CS
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=CTM/7214083&plang=CS
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Ochranné známky
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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

-

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


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

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


Různé cesty k registraci ochranné známky
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https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


https://brandirectory.com/rankings/global/table

https://brandirectory.com/rankings/global/table
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Zeměpisná označení a označení původu
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= 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. 

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.

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_carp.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_carp.jpg
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Databáze správní a soudních rozhodnutí
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- Všechny správní rozhodnutí předsedy Úřadu od roku 1999

- Rozsudky soudů ČR navazující na rozhodnutí ÚPV

- Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně týkající 

se práv duševního vlastnictví (převzata z internetových stránek 

Evropských společenství

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


-
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Děkuji za pozornost

helpdesk@upv.gov.cz
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Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6-Bubeneč

upv.gov.cz

VYNÁLEZY /

PATENTY

PRŮMYSLOVÉ

VZORY
OZNAČENÍ PŮVODU

A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

OCHRANNÉ

ZNÁMKY

UŽITNÉ

VZORY

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/vynalezy-patenty
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/vynalezy-patenty
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/prumyslove-vzory
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/prumyslove-vzory
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/uzitne-vzory
https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/uzitne-vzory

