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Cíle prezentace

▪ Pojem průmyslové vlastnictví 

▪ Ochrana technických řešení – patenty a užitné vzory

▪ Ochrana designu – průmyslové vzory

▪ Ochranné známky

▪ Databáze průmyslověprávních informací
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Úřad průmyslového vlastnictví

Rozhoduje ve správním řízení                

o poskytování ochrany

Vede rejstříky o předmětech 

průmyslových práv

Spravuje a zpřístupňuje fond světové 

patentové literatury + databáze

Informuje a vzdělává
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Duševní vlastnictví

Průmyslová práva
Autorské právo                        

a související práva

Vytvoření díla                                                 

(v objektivně vnímatelné podobě) Žádost, zápis, udělení

http://search.centrum.cz/framesxhtml.php?iurl=http://www.bm-atelier.com/2-obrazy/23-repliky/v-m-004.jpg&rurl=http://www.bm-atelier.com/23-repliky.php&w=370&h=500&col=truecolor&size=24520
http://search.centrum.cz/framesxhtml.php?iurl=http://img.radio.cz/pictures/hudba/housle_noty.jpg&purl=http://www.radio.cz/pictures/hudba/housle_noty.jpg&w=400&h=267&col=truecolor&size=28019
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Formy duševního vlastnictví

Autorské 

právo

Originální výsledky 

tvůrčí práce

Vzniká 

automaticky

Institut Co chrání? Jak jej lze získat?

Patent

Ochranná 

známka

Průmyslový 

vzor

Technické řešení

Označení různých 

výrobků a služeb

Vzhled výrobku

Přihláška a 

průzkum

Řádné užívání 

a/nebo 

registrace

Registrace
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Formy duševního vlastnictví

Označení  

původu

Název oblasti, 

místa nebo země

Institut Co jej tvoří? Jak jej lze získat?

Zeměpisné 

označení
Název území

Přihláška a 

průzkum

Přihláška a 

průzkum
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Společné rysy průmyslových práv

▪ Územní vymezení – teritorialita

▪ Časové vymezení

▪ Splnění nutných podmínek

– Novost

– Vynálezecká činnost

– Průmyslová využitelnost

– Individuální povaha

– Distinktivnost
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Účinky ochrany pro vlastníka

▪ Výlučné právo komerčního užívání

▪ Právo zamezit zneužívání

▪ Právo poskytnout souhlas s užitím třetím 

osobám

▪ Možnost převést právo na třetí osobu
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Priorita

▪ Vzniká dnem přihlášení

▪ Odvíjejí se od ní (téměř) všechny lhůty

▪ Priorita = právo přednosti
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Patenty

▪ Co chrání: technická řešení – výrobky – postupy – technologie

▪ Co může být patentováno

– Technická řešení, která

• jsou nová

• jsou výsledkem vynálezecké činnosti

• jsou průmyslově využitelná

▪ Co nemůže být patentováno

– Objevy, vědecké teorie, počítačové programy, obchodní metody, 

způsoby léčení lidí a zvířat…

– Technická řešení odporující veřejnému pořádku či dobrým 

mravům, odrůdy rostlin, plemena zvířat…

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

▪ Podání přihlášky (elektronicky) se žádostí o udělení 

patentu + popis vynálezu, patentové nároky, 

výkresy, anotace

▪ Zaplacení poplatků (celkem cca 5000,- Kč)

▪ Doba ochrany max. 20 let (nutnost placení 

udržovacích poplatků)
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Jak vypadá patentový dokument

▪ Bibliografické údaje

– Původce, vlastník, datum podání, třídění…

▪ Anotace

– Stručný popis vynálezu (cca 150 slov), pomáhá při vyhledávání

▪ Popis

– Popis dosavadního stavu techniky

– Problém, který je vynálezem řešen

– Vysvětlení podstaty a alespoň jeden příklad užití

▪ Nároky

– Definují rozsah patentové ochrany

▪ Obrázky
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Příklad popisu vynálezu

▪ Stav techniky

– Čajová konvice s jednou hubičkou

▪ Nevýhody stavu techniky

– Časově náročné

▪ Problém, který má být vyřešen

– Omezení času stráveného naléváním čaje

▪ Řešení

– Přidání další hubičky

▪ Výhody nového řešení

– Pro naplnění více šálků čaje je třeba méně času
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Příklad patentových nároků
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Co dělat, pokud chcete podat patentovou přihlášku
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Společenská dohoda

Zveřejni

svůj vynález

Získej

monopol

… tak aby se ostatní mohli poučit a navázat na tebe
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Výhody a nevýhody patentové ochrany

▪ Dočasný monopol chrání 

investice a zvyšuje jejich 

návratnost

▪ Silné, vymahatelné právo

▪ Usnadňuje obchodování s 

vynálezy (licence)

▪ Odhaluje vynález konkurenci 

(po 18 měsících)

▪ Náklady mohou být vysoké

▪ Právo vymahatelné až po 

udělení patentu (což v 

průměru trvá několik let)

Výhody Nevýhody
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Různé cesty k patentové ochraně

▪ 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 až 153 zemí

– Po podání jedné přihlášky následují průzkumy v jednotlivých 

zemích

ŽÁDNÝ MEZINÁRODNÍ PATENT NEEXISTUJE!!!
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Alternativy k patentování

• Levné řešení

• Jednou zveřejněné řešení už 

nemůže nikdo přihlásit k 

patentové ochraně

• Nezajišťuje monopol

• Odhaluje vynález konkurentům

• Levné řešení (lze očekávat, že 

uchování tajemství něco stát 

bude)

• Neodhaluje vynález konkurentům

• Nechrání proti duplikování (reverse-

engineering)

• Těžko se vymáhá

• Tajemství občas prosáknou…

• Nevyžaduje žádné úsilí

• Nezajišťuje monopol

• Konkurenti se snadno dozvědí, v 

čem vynález spočívá

Kvalifikované zveřejnění (publikování)

Utajení (obchodní tajemství)

Nicnedělání
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StatistikaStatistika 

České národní přihlášky patentů a užitných vzorů

podané tuzemskými subjekty

Švédské národní přihlášky patentů

Zdroj: prv.se

1920 1925 1930 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Patenty 2 291 2 558 3 972 789 868 783 867 984 910 880 792 794 678

Užitné vzory 1 325 1 542 1 584 1 793 1 661 1 441 1 364 1 199 1 205 1 179

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Patenty 2 604 2 549 2 341 2 436 2 495 2 424 2 427 2 384 2 297 2 280
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StatistikaStatistika 

Podané přihlášky PCT 2014−2018 podle zemí sídla přihlašovatele

Země
PCT

2014 2015 2016 2017 2018

USA 61 101 57 123 56 595 56 676 56 142

Japonsko 42 380 44 053 45 239 48 205 49 702

Čína 25 544 29 838 43 091 48 905 53 345

Německo 17 968 18 004 18 315 18 951 19 883

Velká Británie 5 261 5 290 5 496 5 568 5 641

Švýcarsko 4 091 4 265 4 365 4 488 4 568

Švédsko 3 925 3 842 3 720 3 975 4 162

Finsko 1 810 1 584 1 525 1 601 1 836

Rakousko 1 384 1 399 1 422 1 397 1 475

Belgie 1 195 1 180 1 219 1 354 1 295

Ruská federace 860 876 894 1 058 963

Polsko 348 439 344 330 335

Česká republika 189 191 199 184 180

Maďarsko 158 148 177 147 153

Řecko 133 121 111 110 115

Slovensko 65 38 55 52 50
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StatistikaStatistika 

Udělené evropské patenty podle zemí sídla přihlašovatele

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česko 40 45 56 56 67 66 74 95 123 126

Dánsko 434 515 592 565 608 599 698 1 033 1 076 1 141

Maďarsko 38 58 46 38 50 41 38 62 59 66

Polsko 33 44 45 80 95 108 151 180 216 226

Rakousko 576 671 737 796 837 891 1 040 1 370 1 465 1 655

Slovensko 9 12 3 13 5 11 11 15 18 28

Švédsko 1 302 1 460 1 489 1 572 1 789 1 705 1 936 2 661 2 903 3 537

Zdroj: epo.org 
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StatistikaStatistika 

Patentové přihlášky a udělené patenty podané českými 

přihlašovateli 

u Evropského patentového úřadu (EPO) 

a u Patentového a známkového úřadu Spojených států (USPTO)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EP přihlášky českých přihlašovatelů 111 136 165 164 138 150 167 213 190 205

Udělené EP českým přihlašovatelům 44 40 45 56 55 67 66 74 95 123

US přihlášky patentů českých přihlašovatelů 190 236 288 271 388 403 469 474 566 564

Udělené US patenty českým přihlašovatelům 48 44 74 93 127 167 182 191 203 284

Zdroj: upv.cz, epo.org, uspto.gov 
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Příjmy z duševního vlastnictví ve vybraných zemích (mld. USD)

Zdroj: The World Bank
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Užitné vzory (malé patenty)

▪ Co chrání: technická řešení – výrobky

▪ Podmínky zápisu

– Novost

– Průmyslová využitelnost

– Přesahuje rámec pouhé řemeslné dovednosti

▪ Podání přihlášky se žádostí o zápis

▪ Zaplacení poplatku (1000,- resp. 500,- Kč)

▪ Doba ochrany až 10 let

▪ Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech + patentový zákon
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Průmyslový design (vzor)

▪ Ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části (linie, 

tvary, barvy, struktury…)

▪ Pro zápis do rejstříku je třeba splnit tyto podmínky:

– Novost

– Individuální povaha

– V souladu s dobrými mravy

▪ Přihláška s žádostí o zápis

▪ Zaplacení poplatku (1000,- resp. 500,- Kč)

▪ Předmět ochrany definován vyobrazením

▪ Celková doba ochrany až 25 let
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Průmyslový design (vzor)

▪ Estetická ani užitková hodnota nejsou kritériem zápisu

▪ Zápisem je chráněn design bez ohledu na „nosič“

▪ Design nemusí být spojen s konkrétním výrobkem, může být 

ztělesněn či aplikován na různých výrobcích

linie
barva tvar struktura

obrysy materiál

zdobení



29

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz

Průmyslový design (vzor)

▪ Výrobek = průmyslově  nebo řemeslně vyrobitelný 

předmět včetně součástek určených k sestavení do 

jednoho složeného výrobku, také

– Obal

– Úprava (get-up)

– Grafický symbol

– Typografický znak
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Průmyslový design (vzor)

▪ Novost a individuální povaha se zkoumají porovnáváním vzoru 

se stavem techniky k datu podání přihlášky nebo k datu práva 

přednosti

▪ Průmyslové vzory jsou shodné, liší-li se pouze nepodstatně
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Průmyslový design (vzor)

▪ Průmyslový design má individuální povahu, jestliže se celkový 

dojem, který vzor vyvolává u informovaného uživatele, liší od 

celkového dojmu, který u  takového uživatele vyvolává dříve 

zpřístupněný design.
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Průmyslový design (vzor)

▪ Informovaný uživatel

– je znalejší než běžný uživatel a je obeznámen s existujícími 

vzory na trhu

– posuzuje vzhled průmyslového vzoru

– ne odborník na design ani na práva k duševnímu vlastnictví

▪ Míra volnosti původce

– přihlíží se k ní při posuzování individuální povahy

– více pozornosti je třeba věnovat shodnosti znaků, které nemusí 

být nezbytně reprodukovány a rozdílům ve znacích, které 

reprodukovány být musí
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Různé cesty k registraci průmyslového designu

▪ Národní cesta

– Platný pouze v zemi, kde byl udělen

▪ Registered Community Design

– Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

– Ochrana na celém území EU

▪ Haagský systém

– Jedna přihláška pro až 91 zemí (74 signatářů)

– ČR není členem, nicméně od r. 2008 je členem EU
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Ochranné známky

▪ Označení, které může být jasně a přesně 

vyjádřeno v rejstříku

▪ Přihlašují se vždy pro určité výrobky a 

služby

▪ Označení schopná odlišit výrobky/služby 

jednoho poskytovatele od ostatních

▪ Označení nesmí být popisné
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Ochranné známky

ANO

▪ Slova

▪ Barvy

▪ Kresby

▪ Číslice

▪ 3D objekty

▪ Melodie

▪ Hologramy

▪ Multimédia

▪ Vzory     atd.

NE

▪ Popisné

▪ Druh, jakost

▪ V rozporu s 

dobrými mravy

▪ Klamavé

▪ Vysoká 

symbolická 

hodnota
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Ochranné známky

▪ Slovní ISTA

▪ Obrazové

▪ Prostorové

▪ Poziční

▪ Se vzorem

▪ Barva, kombinace barev

▪ Zvukové

▪ Pohybové

▪ Multimediální

▪ Jiné
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Ochranné známky

▪ Přihláška

– znění/vyobrazení/vyjádření OZ

– údaje o přihlašovateli

– seznam výrobků a služeb

▪ Základní přihlašovací poplatek 5000,- Kč

▪ Platnost na 10 let s možností neomezené obnovy

▪ Zákon 441/2003 Sb., o ochranných známkách
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Absolutní důvody
▪ Ex offo

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou 

známku ve smyslu § 1 ZOZ – není schopné odlišit výrobky/služby 

nebo není schopné být vyjádřeno v rejstříku

– PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV, SERVIS 24, Centrální registr zbraní

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost 

- nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale je nutno, 

aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho osobité 

znaky mají schopnost individualizovat výrobky a služby, které jím mají 

být označeny

– Trampské muzeum

– Pohřební služba nonstop

– Vdolek
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Absolutní důvody

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně 

označeními nebo údaji, které mohou sloužit k určení druhu, 

jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo 

doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb…

– Jatky Rosovice, Břeclav

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně 

označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce 

nebo v zavedených obchodních zvyklostech

– Vřídelní sůl
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Absolutní důvody

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které je v rozporu s veřejným 

pořádkem nebo dobrými mravy

– posranej život, Honítka, Frnda, AntiMešita
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Absolutní důvody

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které by mohlo klamat 

veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný 

původ výrobku nebo služby

– IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ

▪ Do rejstříku se nezapíše označení, které obsahuje znak vysoké 

symbolické hodnoty

– Pražské Jezulátko
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Prokázání rozlišovací způsobilosti

▪ Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do 

rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení 

získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v 

obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám 

přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, 

rozlišovací způsobilost

– Dobrá voda, Prague design week, POCHOD PRAHA – PRČICE, 

Zahrádkář, France 98 WORLD CUP
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Prokázání rozlišovací způsobilosti

▪ Významná část relevantní veřejnosti díky této ochranné známce 

rozpozná, že dotčené výrobky/služby pocházejí z určitého 

zdroje.

▪ Pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti nabyté užíváním 

ochranné známky lze vzít v úvahu zejména:

– Faktury, distribuce Obrat na trhu, podíl na trhu

– Ocenění, výstavy Čestná prohlášení třetích stran 

– Firemní profil, ročenky Průzkum veřejného mínění

▪ Musí prokázat užívání označení v takové podobě, v jaké bylo 

přihlášeno
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Relativní důvody

▪ Pouze na návrh, nikoliv ex offo

▪ Rešerše před podáním přihlášky

▪ Sledování nově přihlašovaných ochranných známek

▪ Podání námitek ve lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění

– BabyXanadu (národní) vs. XANADU (starší EU) – zamítnuto pro 

hračky

– TT CAR (národní) vs. TT (starší EU) – zamítnuto celé
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Jsou zaměnitelné?

vs HMYZÁK

ANO NE

NE

NE

Greensgate vs GREEN WAYS

a LINKY vs Posklizňové linky PAWLICA

ANO

PROFILELIGHT vs
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Různé cesty k registraci ochranné známky

▪ Národní cesta

– Ochrana pouze v dané zemi

▪ EUTM

– Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

– Ochrana na celém území EU

▪ Madridský systém

– Jedna přihláška pro až 123 zemí

– Světová organizace duševního vlastnictví
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Statistiky
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Niceské třídění výrobků a služeb

▪ 11. vydání, verze 2019

▪ 45 tříd (1-34 výrobky, 35-45 služby)

▪ TM Class - http://euipo.europa.eu/ec2/

▪ Video tutorial -

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3364

http://euipo.europa.eu/ec2/
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3364
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Vídeňské třídění obrazových prvků

▪ 8. vydání, 2018

▪ 29 tříd

▪ Třídění provádí Úřad

▪ Nástroj pro rešerši

1.7.7 - Srpek měsíce nebo půlměsíc s lidskými bytostmi nebo 

částmi lidského těla

2.1.1 - Hlavy, poprsí

2.1.7 - Harlekýni, klauni, pieroti, karnevalové nebo groteskní 

či podivínské postavy, trpaslíci, kouzelníci

9.7.21 - Ochranné přilby



Děkuji Vám za pozornost!

jpavkova@upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a, 

160 68  Praha 6-Bubeneč  

www.upv.czJana Engelová Pavková


