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Mgr. Martina Břeňová 



Průmyslová práva 

Technické řešení  

 vynález /  užitný vzor  
Topografie 

polovodičových výrobků 
Průmyslový vzor 
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Úřad průmyslového vlastnictví   
Mgr. Martina Břeňová 

Ochranná známka Označení původu / Zeměpisná označení 

Chrání : 
• Výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné vzory a topografie polovodičových výrobků) 
• Design a předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory) 
• Práva na označení (ochranné známky a označení původu)  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixh5ex0-DMAhWG6RQKHZSUA1cQjRwIBw&url=http://sk.pcb-ex.com/sk_prototyp____.php&psig=AFQjCNFfFPbiShioqiQ8me15bQjgV0qtkg&ust=1463558759520363


   

  Průmyslový vzor a jeho ochrana 
 

 

 

Formy a charakteristika (PVZ národní, RCD, UCD, mezinárodní) 

Způsoby zápisu (ÚPV, EUIPO, WIPO) 

Rozsah ochrany  
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Mgr. Martina Břeňová 



Vzhled výrobku nebo jeho části 

 Splňuje podmínky zákona č. 207/2000 Sb. O průmyslových vzorech 

 Estetická ani užitková hodnota není kritériem hodnocení 

 

Podmínka zápisu 

 Světová novost 

 Individuální povaha 

 

 

 
 

  

 

Individuální povaha  -  jestliže se celkový dojem, který (design) vyvolává u informovaného uživatele liší  

od celkového dojmu, který u něj vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný přede dnem podání přihlášky. 
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Průmyslový vzor - design 

Předmět ochrany 
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Způsoby zápisu  
 

Národní průmyslový vzor - přihláška 

 Průmyslový vzor je platný 5 let od DP 

 Může být vždy po 5 letech obnovován 

 Ochrana maximálně po dobu 25 let 

 

Poplatky:  

 Přihláška průmyslového vzoru     1000 Kč 

 Přihlašovatelem výlučně původce  500 Kč 

 

Obnova doby ochrany průmyslového vzoru: 

 Poprvé o 5 let  3 000 Kč 

 Podruhé o 5 let  6 000 Kč 

 Potřetí o 5 let  9 000 Kč 

 Počtvrté o 5 let  12 000 Kč
  



 V rozporu se zákonem č.207/2000 

 Neúplné bibliografické údaje 

 Nevhodně naformulované znění  či název vzoru 

 Chybí obrazová dokumentace 

 

Dokumentace je nevhodná: 

 Hromadné fotky výrobků/ designu bez detailního záběru 

 Rozostřené fotografie - tvar výrobku nelze vydedukovat 

 Fotografie na barevném pozadí - není zřejmé, kde je linie 

 Technická dokumentace místo vyobrazení 
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Formální nedostatky přihlášky PVZ 

Úřad průmyslového vlastnictví   
Mgr. Martina Břeňová 
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Formální nedostatky přihlášky PVZ 

Vyobrazení s nadbytečnými předměty na pozadí  
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Mgr. Martina Břeňová 

Pozadí se stíny Nevhodné kontrastní pozadí  



27.5.2016 
Zdroj: https://euipo.europa.eu/ohimportal/enz 

 

Úřad průmyslového vlastnictví   
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 Zapsaný průmyslový vzor Společenství je platný 5 let od data podání 

 Poplatek 350 EURO  

 Může být vždy po 5 letech obnovován 

 Ochrana maximálně na dobu 25 let ve všech členských státech EU 

 Právní ochrana je silná a transparentní 

    

 

Způsoby zápisu  
 

RCD  - průmyslový vzor Společenství 
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RCD  - průmyslový vzor Společenství 

K ochraně je způsobilý téměř každý průmyslový nebo řemeslný výrobek kromě počítačových programů 

 
 Obal výrobku 

 Výrobek / sada výrobků 

 Složené výrobky 

 Součástky výrobků 

 Loga 

 Počítačové ikony 

 Typografické znaky 

 Kresby a umělecká díla 

 Get-up 

 Dekor 

 Návrh webové stránky/ rozhraní 

 Mapy 

 

https://euipo.europa.eu/eSearch/


 

 Ochrana UCD na dobu 3 let  

 Ochrana ode dne, kdy byl poprvé na území EU zpřístupněn veřejnosti 

 Ochranu nelze prodloužit 

 Poskytnutí průmyslového vzoru veřejnosti se označuje jako „zpřístupnění veřejnosti" 
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Způsoby zápisu 

UCD  -  nezapsaný průmyslový vzor Společenství 



  

 

 

Informace z oblasti duševního vlastnictví  

Rozsah kompetence Úřadu 
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•soudní znalci 

Úřad není 
kompetentní ve věci 

oceňování 
nehmotného majetku  

•gesce MK 

Úřad není 
kompetentní v oblasti 

autorských práv  

•pravomoc  soudů 

Úřad nerozhoduje 
spory z práv duševního 

vlastnictví  
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Poskytované rešerše  

Databáze průmyslových vzorů 

Rešerše 

Rešerše na jméno původce/přihlašovatele/vlastníka  

(i historického)  

Číslo dokumentu 

Rešerše na právní stav dokumentu  

(fáze řízení /stav dokumentu)  

Rešerše tematické  -  věcné  

(např. dle shody s obrazovou dokumentací  -  LC) 
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Rešerše průmyslových vzorů 

Přehled ON-LINE databází  

 

 



 

Rešerše průmyslových vzorů 

Přehled databází PVZ 
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Locarnské třídění průmyslových vzorů 

Třídníky LC 

http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html 

http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-prumyslove-vzory.html
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Locarnské třídění průmyslových vzorů 

Seznam tříd s číselným záhlavím a vysvětlivkami 
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Rešerše průmyslových vzorů 

Základní vyhledávání 
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Mgr. Martina Břeňová 

Rešerše průmyslových vzorů 

Pokročilé vyhledávání 
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Locarnské třídění 
 



 
Hitlist – seznam výsledků 

 
 

 
Tabulkové zobrazení 

 

 
Galerie 
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Výsledek vyhledávání 

Bibliografický záznam PVZ 
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Rešerše průmyslových vzorů 

Databáze eSearch plus – EUIPO 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/ 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/
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Rešerše průmyslových vzorů 

Databáze eSearch plus - EUIPO 
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EUIPO 

eSearch plus – seznam výsledků 
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EUIPO 

eSearch plus – zobrazení výsledků 



Děkuji Vám za pozornost! 
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Úřad průmyslového vlastnictví 
Antonína Čermáka 2a, 
160 68  Praha 6-Bubeneč 
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