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Duševní vlastnictví 

 a možnost jeho ochrany 

 
díla literární a vědecká 
    
programy počítačů 
   
práva souborná 
   

 

Práva využitelná 

v průmyslu 
   

 

Autorské právo 

 a práva s ním 

související 
   

 

určité myšlenky, 

které lze realizovat 

a využít v oblasti 

hospodářství 

vše, co je výsledkem 

duševní, tvůrčí práce 
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Patenty 

Užitné vzory 

Topografie  

Průmyslové vzory 
 

Ochranné známky 

Označení původu výrobku 

Zeměpisná označení 
 

 

 

Práva využitelná 

v průmyslu 
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Právní ochrana jako společenská dohoda 
časově a teritoriálně omezená 

 

 

    Majitel 

     - své řešení zveřejní a 

tím rozšiřuje hranici 

vědění lidstva,  

    - po uplynutí doby 

ochrany může poznatek 

využívat kdokoli. 

    Stát 
 

    - udělí časově omezený  

      monopol k získání 

      obchodní hodnoty 

 

    = konkurenční výhoda 
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Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích 

Podmínky patentovatelnosti: 

 novost 

 průmyslová využitelnost 

 vynálezecká činnost 

 

Maximální doba platnosti 20 let (každoroční prodlužování) 

 

Vynálezy 
   



Za vynálezy se nepovažují:  
 

  estetické výtvory 

  objevy,vědecké teorie,matematické metody     

  plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, 
 hraní her 

  vykonávání obchodní činnosti 

  programy počítačů, podávání informací 

  chirurgické a diagnostické metody 
        -  se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy 
        -  toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, 

    určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických 
    metodách 

  odrůdy rostlin a plemena zvířat 
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Přihláška vynálezu 

 údaje o původci, přihlašovateli 

 popis vynálezu 

 patentové nároky 

 výkresy  

 anotace 

 

 

 
Patentový dokument – unifikace a standardizace 

 

WIPO Handbook on Industrial Property Information and 

Documentation 

 



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 
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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 
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poskytuje účinné látce (léčivo nebo přípravek na 
ochranu rostlin), chráněné patentem, prodlouženou 
dobu ochrany 

Doba platnosti 20 let + 5 let (maximálně) 

 

Dodatková osvědčení 

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

(také č. 527/1990 Sb.) 

Podmínky zápisu: 

 novost 

 průmyslová využitelnost 

 přesahuje rámec pouhé řemeslné dovednosti 

 nelze použít na pracovní postupy a výrobní způsoby 

 

Maximální doba platnosti zápisu je 10 let 
 

 

 

 

Užitné vzory 
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Přihláška užitného vzoru 

 

 údaje o původci a přihlašovateli 

 popis technického řešení 

 nároky na ochranu 

 výkresy  

 

 

 

Poplatky: 
podání přihlášky užitného vzoru                1000 Kč 

   přihlašovatel je původcem                        500 Kč 

žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru 

poprvé o tři roky        6000 Kč 

podruhé o tři roky      6000 Kč 



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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Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových 
výrobků 

 

Přihláška topografie: 

 žádost o zápis do rejstříku topografií polovod. výrobků 

 podklady umožňující identifikaci topografie (výkresy nebo 
fotografie vzorů vrstev, masky pro výrobu, jednotlivé 
vrstvy očíslované podle posloupnosti  při výrobě) 

 

Platnost 10 let od zápisu 

 

 

Topografie polovodičových výrobků 
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Patenty, užitné vzory 

 

 národní cestou 

 podáním Evropské                                   

patentové přihlášky 

 podáním mezinárodní                                            

(PCT) přihlášky 

 

Přihlašování do zahraničí 
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Evropský patentový systém 

   - Úmluva o udělování evropských patentů, podepsaná v 

   Mnichově 5. října 1973 (účinnost od r. 1977), a Úmluva o 

   evropském patentu, podepsaná v Lucemburku v roce 1975. 

- 38 členských států (k 01.04.2012). 

      - ČR přistoupila k „Úmluvě“ dnem 1.7.2002 

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) 

     - ochranu poskytuje Světová organizace duševního vlastnictví 

  (WIPO) založená v roce 1970. 

    - podáním přihlášky PCT lze jedinou přihláškou podanou v ÚPV  

  získat ochranu ve 146 smluvních státech a 4 regionální 

  patenty (včetně evropského).  

    - ČR ke smlouvě přistoupila v r. 1993.  



 

Evropský patent není jednotný a nedílný, jde 

vlastně o jakýsi svazek národních patentů… 
 

Řízení - podáním jediné evropské patentové přihlášky  

           - získání evropského patentu platného v členských státech 

             Úmluvy (v přidružených státech), určených v přihlášce. 

 

Udělením evropského patentu však ještě účinnost ochrany práv k 

vynálezu nenastává; 

je potřeba validovat udělený patent jednotlivě ve všech smluvních 

zemích, v nichž přihlašovatel ochranu požaduje.  

 

Validace = 

do 3 (+3) měsíců postoupit v určených státech překlady 

patentového spisu do národních jazyků a uhradit jejich zveřejnění.  
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Výhody: 

 podává se pouze jedna, na jednom místě a v jednom jazyce a má 

právní účinky ve všech členských zemích, (překlad podloh do 

jednacího jazyka do 1 měsíce od podání 

 u přihlášky se před předáním do patentových úřadů příslušných 

zemí provede tzv. mezinárodní řízení: 

         mezinárodní patentová rešerše,  

         mezinárodní zveřejnění přihlášky,  

         mezinárodní předběžný průzkum, 

 přihlašovatel má dalších 18 měsíců navíc k 12ti měsícům prioritní 

lhůty (prozkoumání a zhodnocení komerčního potenciálu daného 

výrobku v různých zemích), 

 platba správních poplatků a dalších nákladů se odloží až do doby 

udělení patentu. 
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 pro výzkum a vývoj  

    - sledování stavu techniky (trendy) 

    - omezení vývoje již nalezeného 

 

 v ekonomice  

    - zda práva (ne)existují = nezávadnost 

      nového výrobku 

 

Důvody sledování průmyslově právních informací   
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Rešerše = vyhledávání odborných informací 

Podle:  

 druhu průmyslového práva 

 na stav techniky a na novost 

 rešerše na porušení (patentovou čistotu) 

 rešerše na bibliografická data 

    - číslo přihlášky, číslo publikovaného dokumentu 

    - na klíčová slova (název, anotace) 

    - jmenné (původce, majitel, přihlašovatel) 

 rešerše na patentovou rodinu 

 průběžné sledování stavu techniky (MPT) 

 monitorování změn právního stavu 

 

 



Systémy třídění - pro technická řešení 

 
  Mezinárodní patentové třídění (MPT) 
 
 rešeršní systém pro průzkumy patentovatelnosti a 
  stavu techniky 

 musí vystihovat podstatu předmětu přihlášky 

  vynálezu 

 předmět přihlášky je nutné zatřídit do všech tříd, 

  které odpovídají jeho podstatě 

 
 Od roku 2013 podrobnější systém třídění – CPC 
 (Cooperative Patent Classifikation), vzniklý ve spolupráci EPO a  USPTO. 
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Mezinárodní patentové 

třídění  

 – technická řešení 

    A             01               B                   1/00                         1/02 

    Sekce  

                  Třída 

                                      Podtřída 

                                                              Hlavní skupina 

                                                                                               Podskupina 

 

hierarchická 

struktura 
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www.upv.cz 
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Patenty a užitné vzory 
Základní vyhledávání 

Pokročilé vyhledávání 



Děkuji za pozornost 

zcapkova@upv.cz 

 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 


