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Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, 
které člověk vytvořil svojí duševní činností. 
 
 
 

Pojem duševního vlastnictví podle čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace 

duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 znamená 

práva: 

- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům,  

- k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání,  

- k vědeckým objevům,  

- všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové,  

   vědecké, literární a umělecké. 
 

 

 

 Průmyslové vlastnictví zahrnuje práva k těm předmětům ochrany, které jsou 

využitelné v průmyslu, včetně práv k označením využívaných při hospodářské 

činnosti v tom nejširším pojetí potřeb člověka, v průmyslu i v zemědělství, na 

výrobcích umělých i přirozených jako jsou např. víno, obilí, tabákové listy, ovoce, 

nerosty, minerální vody, pivo, květiny, léky, potravinové doplňky, veškeré služby a 

podobně.  
 



 

Průmyslová práva – průmyslově  
právní ochrana 

• Patenty 
• Užitné vzory 
• Topografie 
• Průmyslové vzory 
• Ochranné známky 
• Označení původu výrobku 
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Účinky ochrany pro vlastníka 

• Výlučné právo chráněné řešení využívat 

• Poskytnout souhlas k využití třetím osobám 

• Převést práva z chráněného řešení na třetí 
osobu 

• Chránit tato práva před zneužitím 
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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 

• Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond 
světové patentové literatury 

• Vykonává činnost podle předpisů                 
o patentových zástupcích 

• Spolupracuje s jinými orgány státní správy 
při prosazování průmyslových práv 

• Spolupracuje s mezinárodními 
organizacemi a národními úřady, plní 
závazky vyplývající z mezinárodních 
smluv na poli průmyslového vlastnictví 

• působnost stanovena zákonem 
č. 14/1993 Sb.  
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Vynálezy 

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

 

Podmínky patentovatelnosti: 

• novost 

• průmyslová využitelnost 

• vynálezecká činnost 

WWW.UPV.CZ ÚŘAD 
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Užitné vzory 

• Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech  
     (také č. 527/1990 Sb.) 
• Technické  řešení 
 
 
Podmínky zápisu: 

•     novost 
•     průmyslová využitelnost 
•     přesahuje rámec pouhé řemeslné dovednosti 
 

• Doba platnosti zápisu je 4 roky (+ možnost prodloužení 2 x o 
3 roky) od data podání 
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Průmyslové vzory 

 • Zákon 207/2000 Sb., o ochraně  průmyslových vzorů 

• Ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části 

• novost 

• individuální povaha 

• Forma ochrany: zápis do rejstříku ÚPV  

• Ochranu nelze uplatňovat na technické řešení, změnu 
materiálu, architektonické řešení stavby, barevné 
provedení, vnější úpravu přenesenou z jiného výrobku 

• Platnost - 5 let (+ možnost 4x obnovit o 5 let –  

     max. 25 let) 

Průmyslový vzor                     
Č. zápisu 30208         
Konvice na vaření 
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Ochranné známky 
 • zákon č. 441/2003  Sb., o ochranných známkách (dříve zákon 

137/1995 Sb.). 

Označení: 
•   slovní 
•   obrazové  
•   prostorové  
•   kombinované 
•   slovní grafické 

!  schopné rozlišit výrobky nebo služby pocházející od   
různých podnikatelů a zapsané do rejstříku vedeného 
Úřadem průmyslového vlastnictví  

Ochranná známka                                                         
č. zápisu 298352                                                                   
Hoch ZOO 
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Ochranné známky 
Označení vyloučená ze zápisu do rejstříku: 
 

• nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby 

• je tvořeno ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k 
určení druhu, jakosti, množství… 

• nemůže být graficky znázorněno 

• tvořeno značkami nebo označeními obvyklými v běžném 
jazyku nebo užívanými v obchodě 

• odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům 

• může klamat o povaze nebo zeměpisném původu 

• označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty 
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Ochrana zeměpisných označení a označení 
původu 

• Zákon 452/2001 Sb., o ochraně označení původu                       
a zeměpisných označení (také 375/2007) 

Označení původu – název oblasti, 
určitého místa nebo země používaný 
k označení zboží pocházející z tohoto 
území, jestliže kvalita nebo vlastnosti 
zboží jsou převážně nebo výlučně 
dány tímto prostředím, přírodními 
nebo lidskými faktory … 

Takto označené zboží musí být 
vyráběno od začátku až do konce ve 
vymezené oblasti 
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Ochrana zeměpisných označení a označení 
původu 

   Zeměpisné označení -  název 
území používaný          k 
označení zboží 
pocházejícího z určitého 
území, jestliže zboží má 
určitou kvalitu, pověst nebo 
vlastnosti, které lze přičíst 
tomuto zeměpisnému 
původu… 
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Úřad průmyslového vlastnictví 
získává, zpracovává                           

a zpřístupňuje fond světové 
patentové literatury 

 

Průmyslově právní informace a služby 
pro veřejnost 
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Přístup k průmyslově právním 
informacím 

 
• Internet 
• Studovna pro veřejnost 
• Informační středisko 

• Vzdělávání- semináře, 
školení, kurzy (Institut 
průmyslově právní 
výchovy),  

• E-learning 
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Internet - www.upv.cz 
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Internet - www.upv.cz 
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Informační služby 

• prezenční výpůjčky patentových spisů a patentové literatury (kopírování) 

• prezenční výpůjčky plnotextových CD-ROM 

• prodej kopií popisů vynálezů 

• Rešerše (technická řešení, prům. vzory, ochranné známky) 

• Sledování stavu techniky (zasílání nově publikovaných dokumentů nebo 
jejich částí) 

• ostatní informační služby z oblasti průmyslově právních informací 

• informační středisko pro technická řešení a ochranné známky 

• helpdesk 

 

http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/informacni-sluzby/cenik-sluzeb.html 
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