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Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy a byl zřízen
zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb.

Jeho postavení a gesce byla stanovena zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních
na ochranu průmyslového vlastnictví



Hlavní činnosti:
• rozhoduje o poskytování ochrany na technická řešení - vynálezy, užitné
vzory, označení - ochranné známky a průmyslový design
• získává, zpracovává a zpřístupňuje průmyslově právní informace



Další činnosti:
•
•
•
•
•

vzdělávací akce - semináře, specializační studium, spolupráce s MUP
informační střediska
rešerše na zakázku
legislativní činnost
mezinárodní spolupráce a diskuse v rámci EPO, WIPO a EU
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Duševní vlastnictví

Druhy vlastnictví
Pojem duševní vlastnictví

Základní principy duševního vlastnictví
Význam duševního vlastnictví

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Právo autorské a práva
s ním související

Práva k průmyslovému
vlastnictví

Vznik ochrany
Okamžikem vytvoření díla
v objektivně vnímatelné podobě

Zápisem do rejstříku, udělením patentu

Princip teritoriality

Práva k průmyslovému vlastnictví

Jaké předměty lze chránit průmyslovým právem?

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ

DESIGN, VZHLED VÝROBKU

• vynálezy

• ochranné známky

• průmyslový vzor

• užitné vzory

• označení původu
a zeměpisná
označení

• topografie

Lze chránit jen řešení nebo označení, která splňují podmínky
dané příslušným právním předpisem

Úřad
Průmyslového
Vlastnictví
Česká republika

WWW.UPV.CZ

Možnosti ochrany – formální ochrana
patent, užitný vzor, průmyslový vzor, OZ, …


Předpoklady:
• řešení splňující zákonné podmínky ochrany
• podání přihlášky a zaplacení nákladů - správní poplatky, zastupování
• po poskytnutí práva (např. udělení patentu) udržování jeho platnosti



Přínosy:
• zajištění návratnosti vložených prostředků - výroba, licence
• schopnost prosazování práva při jeho porušování

Příklady
Léčiva, převratná konstrukční řešení, chemické výrobky….

Základní funkce patentového systému
Majitel práva (patentu)


časově a teritoriálně omezená výlučná ochrana - jediná legální
možnost omezení volného trhu s možností:
•
•
•
•

využívat chráněné řešení (vyrábět, obchodovat, ….)
poskytnout souhlas k jeho využití třetím osobám
převést práva z chráněného řešení na třetí osobu
chránit tato práva před zneužitím

Společnost (konkurence)


snadný přístup k informacím o těchto právech i předmětech
ochrany.
• Po uplynutí doby ochrany patentem může popsané řešení využívat
kdokoli bez omezení ze strany majitele patentu. Všichni tak získávají
po určité době zdarma možnost vynález využívat bez vynaložení
vynálezecké činnosti a dalších investic.
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Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví

Věda
Výzkum
Inovace

Přihláška vynálezu

Úřad průmyslového vlastnictví

Věstníky, databáze

Technické a právní informace

Konkurence

Technické a právní informace

Neformální ochrana

Správní řízení

patent

Právo

Majitel
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Další možnosti



Bez průmyslových práv
Kvalifikované zveřejnění publikování výsledků výzkumu (brání
konkurentům v patentování)



Utajování know-how a obchodní tajemství
• pojem know-how zahrnuje psaná i nepsaná výrobní, obchodní a jiná
řešení a zkušenosti, kromě těch formálně chráněných
• know-how je zároveň obchodním tajemstvím (NOZ), pokud je utajováno
• důsledná práce s lidskými zdroji (např. konkurenční doložky ve
smlouvách, podpora dlouhodobých pracovních poměrů, dělení znalostí
apod.)

Příklady
Receptury, technologické postupy, unikátní výrobní zařízení,
dokumentace, databáze, spec. software ……
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Před podáním přihlášky


Ekonomické aspekty



Časové aspekty



Teritoriální aspekty

Nikdy nezačínejte s vlastním výzkumem a vývojem bez důkladné
rešerše.

Podmínky ochrany technických řešení
VYNÁLEZY

UŽITNÉ VZORY



1. předmět ochrany = technické řešení



2. světově nové



3. výsledkem vynálezecké činnosti - vynález
překračuje pouhé řemeslné dovednosti - užitný vzor



4. průmyslově využitelné

zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Topografie polovodičových výrobků
zákon č. 529/1991 Sb.

CT

Novost


Vynález je považován za nový, není-li součástí stavu techniky.



„Stav techniky“ je definován jako
• všechno, co bylo přede dnem podání patentové přihlášky zpřístupněno
• obsah jiných přihlášek podaných dříve, ale zveřejněných až v den
nebo po dni podání přihlášky



Zveřejnění, která nejsou na závadu
• zřejmé zneužití vůči přihlašovateli nebo jeho právnímu předchůdci
• vystavení vynálezu přihlašovatelem nebo jeho právním předchůdcem
na úředně uznané výstavě (výstavní priorita)
Základní podmínkou v obou předchozích případech je, že ke zveřejnění
nedošlo dříve, než šest měsíců před podáním přihlášky. Jiná
zveřejnění nejsou možná.

Vynálezem není


Objev jako takový nemá technický účinek a není tedy vynálezem.



Vědecká teorie



Matematická metoda (čistě abstraktní a intelektuální metody
nejsou patentovatelné)



Estetický výtvor (konkrétnímu řešení, které není v rovině technické
ale estetické, je poskytována ochrana jinou cestou – průmyslovým
vzorem)



Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní
her nebo obchodní činnosti (abstraktní nebo intelektuální povahy)



Počítačové programy samy o sobě



Podávání informací charakterizované pouze obsahem informace

Výluky z patentovatelnosti


Vynálezy
• zejména na způsoby klonování lidských bytostí,

• na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo
obchodní účely,
• úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez
podstatného medicínského užitku

• na lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje
• jejichž obchodní využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým
mravům


Na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologický způsob
pěstování rostlin či chovu zvířat (závisí na míře technického zásahu
ze strany člověka do tohoto způsobu; křížení, selekce)



Na způsob chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo
zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím
těle.

Průběh řízení o přihlášce vynálezu
Podání přihlášky – priorita (právo přednosti)
Popis vynálezu, patentové nároky, anotace, výkresy



Předběžný průzkum
• Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných
• Odstranění formálních vad přihlášky



Zveřejnění přihlášky ve Věstníku



Úplný průzkum
• Vyloučení předmětů zjevně nepatentovatelných
• Na žádost do 36 měsíců od podání
• Udělení patentu a zveřejnění
• Zaplacení udržovacích poplatků
• Vydání patentové listiny
Platnost patentu max. 20 let od podání přihlášky

Průběh řízení o přihlášce vynálezu
priorita (právo přednosti)

Podání přihlášky

Předběžný průzkum

Zamítnutí přihlášky*
Zastavení řízení
o přihlášce*

Zveřejnění přihlášky
Žádost o úplný
průzkum

Úplný průzkum

Zamítnutí přihlášky*
Zastavení řízení
o přihlášce*

Udělení patentu
Zveřejnění patentu

* možnost podat rozklad
(Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu)

Zrušovací řízení
Určovací řízení

Rozhodnutí*

Předběžná ochrana

Účinky patentu

Právo předchozího
uživatele

Účinky patentu

0
18 m.

Podání
přihlášky

Zveřejnění
přihlášky

Udělení patentu
a zveřejnění

Dodatkové ochranné osvědčení
Dodatkové ochranné osvědčení poskytuje účinné látce, chráněné
patentem, prodlouženou dobu ochrany po skončení platnosti patentu,
jako kompenzaci doby, kdy přípravek (léčivo nebo přípravek na ochranu
rostlin) obsahující tuto účinnou látku, podléhal procesu schvalování.


Podmínky pro udělení
Žádost o udělení, poplatky, další náležitosti
• a) základní patent platí na území ČR
• b) přípravek obsahuje účinnou látku,
chráněnou patentem a je registrován jako léčivo
• c) na látku dosud nebylo uděleno osvědčení
• d) registrace podle písm. b) je prvním povolením
k uvedení léčiva v ČR na trh

Průběh řízení o přihlášce užitného vzoru
Podání přihlášky – priorita (právo přednosti)
Popis technického řešení, nároky na ochranu, výkresy


Průzkum zápisné způsobilosti
• Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany
• Odstranění formálních vad přihlášky



Rozhodnutí
• Zápis užitného vzoru do rejstříku
Chránit je možné pouze věci, nikoliv postupy

Platnost zápisu max. 10 let od podání přihlášky (4 + 2 x 3 roky)

Průběh řízení o přihlášce užitného vzoru
Podání přihlášky

Průzkum zápisné
způsobilosti

Zamítnutí přihlášky*
Zastavení řízení
o přihlášce*

Zápis užitného vzoru
do rejstříku

Zveřejnění užitného vzoru

* možnost podat rozklad
(Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu)

Výmazové řízení
Určovací řízení

Rozhodnutí*
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Vynález x užitný vzor

Světová
novost

Vynálezecká
činnost

Přesahuje
rámec odborné
dovednosti

Řízení

Doba řízení

Doba
ochrany

Asi 5 let

Max. 20 let

Několik
měsíců

Max. 10 let

Patent

ANO zkoumá
ÚPV před
udělením

ANO zkoumá ÚPV
před udělením

NE

Úplný
průzkum
provádí
ÚPV

Užitný vzor

ANO před
zápisem ÚPV
nezkoumá

NE

ANO před zápisem
ÚPV nezkoumá

Formální
průzkum

Správní poplatky

vynálezy

užitné vzory



Za podání přihlášky



(výlučně původce 600,-)



Žádost o úplný průzkum 3 000,-



Vydání pat. listiny - do 10 stran 1 600,- (nad 10 - 100 Kč/str.)



Udržovací poplatky



1. - 4. rok (za každý rok) 1 000,-



5. - 8. rok (za každý rok) 2 000,-

1. prodlouž. o 3 roky

6 000,-



za 9. rok

3 000,-

2. prodlouž. o 3 roky

6 000,-



za 10. rok

4 000,-



za každý další rok se předchozí poplatek zvyšuje o 2000,-

Za 10 let
Patent za 20 let cca

1 200,-

1 000,(500,-)

min. 23 800,180 000,- Kč

13 000,-

Průmyslové vzory
Průmyslové vzory – ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části


Podmínky zápisu
• novost
• individuální povaha

Ochranu nelze uplatňovat na technické řešení a funkci

Doba platnosti zápisu je 5 let od data podání
(možnost obnovy platnosti 4 x o 5 let)
Platnost zápisu max. 10 let od podání přihlášky (4 + 2 x 3 roky)

Zákon 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Průmyslový vzor


výrobek nebo jeho část

34308
33273



obal
RCD 815907-



úprava (get-up)



grafický symbol



typografický znak
(s výjimkou počítačových programů)

0001

34175

33936

Průběh řízení o přihlášce průmyslového vzoru
Podání přihlášky

Úplný průzkum

Zápis průmyslového vzoru
do rejstříku
a
zveřejnění
nebo
odklad zveřejnění

Zamítnutí přihlášky*
Zastavení řízení
o přihlášce*

* možnost podat rozklad
(Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu)

Výmazové řízení

Rozhodnutí*

Správní poplatky - průmyslové vzory


podání přihlášky

1 000 Kč (500 Kč)



podání hromadné přihlášky

1 000 Kč (500 Kč)

• za každý další průmyslový vzor


600 Kč (300 Kč)

podání žádosti o obnovu
• poprvé o pět roků

3 000 Kč

• podruhé o pět roků

6 000 Kč

• potřetí a počtvrté

9 000 a 12 000 Kč

Ochranné známky


Označení:
• slovní
• obrazové
• prostorová
• kombinovaná
• barva
schopné rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů
a zapsané do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách

Ochranné známky


Registrace ochranné známky
• Přihláška ochranné známky
• Znění (vyobrazení OZ), údaje o přihlašovateli (zástupci)
• Seznam výrobků a služeb,
zatříděný dle mezinárodního třídění



Poplatky:
• podání přihlášky OZ

5 000,- Kč + 500,- Kč á 1 třída

• obnova zápisu

2 500,- Kč

Doba platnosti OZ - 10 let od podání přihlášky
(+ možnost obnovy po deseti letech)

Průběh řízení o přihlášce ochranné známky
Podání přihlášky

Formální průzkum

Odmítnutí přihlášky*
Zastavení řízení *

Připomínky

Věcný průzkum

Zamítnutí přihlášky*

Zveřejnění přihlášky

Námitky

Zamítnutí přihlášky*

Zápis do rejstříku

Zastavení řízení*
Zamítnutí námitek*

* možnost podat rozklad
Osvědčení o zápisu
ochranné známky

(Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu)

Absolutní důvody ze zápisu do rejstříku § 4 ZOZ
•

Lékárna.cz (O-437219)

•

Astrologická poradna s.r.o. (O-482975)

•

Kupuj české (O-479929)

•

Politici lžou a kradou (O-486209)

•

Klasa (O-471585)

•

Koupelnová bible (O-485411)

•

Karel Gott (O-438055)

(O-199486)

Námitky proti zápisu označení do rejstříku
Ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku


Námitky podané
• vlastníkem starší ochranné známky
• uživatelem nezapsaného označení
• fyzickou osobou, jejíž práva na jméno mohou být dotčena
• osobou, které naleží práva k autorskému dílu
• vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví
• tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou,
která nebyla podána v dobré víře
Správní poplatek 1 000 Kč
Zkoumá se shodnost, resp. podobnost se starším právem,
shodnost či podobnost výrobků a služeb

Označení původu a zeměpisné označení
„nevýlučná ochrana“ = více výrobců


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 a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování
a příprava probíhá ve vymezeném území



Zeměpisné označení

název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže
toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo vlastnosti, které lze přičíst tomuto
zeměpisnému původu jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava probíhá
ve vymezeném území.
Zákon 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zeměpisné označení v praxi
Českobudějovické pivo

České pivo
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Systém ochrany a prosazování práv duševního
vlastnictví v ČR
Úřad průmyslového vlastnictví
Na žádost zajišťuje formální ochranu předmětů průmyslového vlastnictví
Ministerstvo kultury ČR
Má v gesci autorský zákon a uděluje oprávnění k výkonu kolektivní správy práv
příslušným organizacím
Ministerstvo zemědělství – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(UKZUZ) na žádost zajišťuje ochranu nových odrůd a druhů rostlin
Česká obchodní inspekce
Je oprávněna mj. kontrolovat, zda nedochází ke klamání spotřebitele z důvodu
porušování práv k duševnímu vlastnictví

Celní správa ČR
Celní úřad je oprávněn zadržet, zajistit zničení nebo vyřadit zboží z obchodování,
pokud toto zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví
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Systém ochrany a prosazování práv duševního
vlastnictví v ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(také Státní ústav pro kontrolu léčiv - padělky)
Mj. kontroluje, zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana
zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení
Policie České republiky
V rámci daných povinností - odhalovat trestné činy, zjišťovat pachatele, konat
vyšetřování - plní policie také úkoly při ochraně práv k duševnímu vlastnictví
Soudy
Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat
toho, aby se porušovatel zdržel protiprávního jednání a aby následky takového
jednání byly odstraněny

Přehled mezinárodních smluv – ČR smluvní stranou
• Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
(14. 7. 1967, ČR od 22. 12. 1970)
• Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
(20. 3. 1883, ČR od 5. 10. 1919)
• Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu
zboží (14. 4. 1891, ČR od 1. 6. 1963)
• Smlouva o známkovém právu (27. 10. 1994, ČR od 1. 8. 1996)
• Smlouva o patentové spolupráci (19. 6. 1970, ČR od 1. 7. 1992)
• Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů
k účelům patentového třídění (28. 4. 1977, ČR od 5. 8. 1989)

• Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních
známek (14. 4. 1891, ČR od 5. 10.1919)

Přehled mezinárodních smluv – ČR smluvní stranou
• Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
(27. 6. 1989, ČR od 25. 9. 1996)
• Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním
zápisu (31. 10. 1958, ČR od 31. 10. 1973)
• Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění
(24. 3. 1971, ČR od 3. 8. 1978)
• Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu
známek (15. 6. 1957, ČR od 6. 2. 1979)
• Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a
modelů (8. 10 1968, ČR od 27. 4. 1971)
• Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
(15. 4. 1994, ČR od 1. 1. 1995)
• Úmluva o udělování evropských patentů (5. 10. 1973, ČR od 1. 7. 2002)

Internetový portál www.upv.cz

Úřad
průmyslového
vlastnictví

WWW.UPV.CZ

Děkuji Vám za pozornost

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Ant. Čermáka 2a, 168 00 Praha 6 – Bubeneč

