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  Označení původu 

Průmyslová práva 



Vynálezy 
 

 technologie 

 výrobky 

 chemicky vyrobené látky, léčiva  

 průmyslové produkční mikroorganismy 

 biotechnologické postupy a produkty získané jejich 
 pomocí 

Maximální doba platnosti 20 let 
(každoroční prodlužování) 

Doba platnosti zápisu je 4 roky 
(+ možnost prodloužení 2 x o 3 roky) 

Užitné vzory 

 

Podmínky ochrany užitného vzoru se od 
ochrany patentem liší požadavkem na 
úroveň řešení. 

Pozor – nelze chránit technologie 

 

Technická řešení 

   



Průmyslový vzor 
ochrana vzhledu výrobku 
 
spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, 
barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku 
samotného, nebo jeho zdobení.  
 

Ochranná známka  
 
označení schopné rozlišit výrobky nebo služby 
pocházející od různých podnikatelů 
 

Platnost - 5 let 
 (+ možnost 4x obnovit o 5 let) 

Doba platnosti OZ - 10 let, 
možnost  prodlužování po deseti letech 

 

Vnější vzhled výrobku 

   

 

Práva na označení 

   



Ochrana zeměpisných označení a označení původu 

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 … 

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… 



 
 
Právní ochrana  jako společenská dohoda 
 

 

mezi majitelem a státem 

daná právními předpisy ČR – zákony, vyhlášky a  
související právní předpisy 

časově a teritoriálně omezená 





! ROZHODNUTÍ ! 

 MÁM SVOU MYŠLENKU DÁLE ROZVÍJET NEBO NE?   

 

Je moje myšlenka podstatně nová?  
   

Má moje myšlenka významný komerční 
potenciál? 

- saturace trhu 
- zamezení konkurence nebo nekalé konkurence 
- udělení licence a zisk z licencování 
- ochrana výsledků vlastního výzkumu a vývoje 
- zájem investorů o vaše řešení, podpora financování 
- zlepšení firemní image a prestiže 

REŠERŠE na stav techniky než vynaložíte přílišné množství času 
a financí na další kroky 

Jsem připraven(a) na osobní výzvu 
spočívající v přeměně mé myšlenky na 
obchodní příležitost?   



- sledování stavu techniky (trendy) 
- omezení vývoje již nalezeného 

 

 

 

 

 

 

Důvody  
sledování průmyslově právních informací 

 

pro výzkum a vývoj  
   

 

v ekonomice  
   

- zda práva (ne)existují  
  = nezávadnost nového výrobku 
 



rešerše 

druhu 
průmyslového 

práva 

na stav 
techniky a na 

novost 

 na porušení 
(patentovou 

čistotu) 

na 
bibliografická 

data 

monitorování 
změn 

právního 
stavu 

průběžné 
sledování 

stavu techniky  

 na 
patentovou 

rodinu 

Vyhledávání odborných 
informací               





ÚPV Praha 

EUIPO Allicante 

EPO Mnichov 

KVÍZ 



ÚPV 

základní 
funkce 

rejstříky 

věstníky 

databáze 

elektronická 
podání 

patentová 
literatura 

(archiv) 

spolupráce 

mezinárodní 
smlouvy 

právní předpisy  

poskytování 
informací 

publikace 

výuka 

Zdroje informací na stránkách ÚPV  
 

www.upv.cz 



rejstříky 

věstníky 

databáze 

 

   Internet 
   



přehled 
položek řízení 

věstníky 

databáze 



přehled 
položek řízení 



věstníky 



databáze 



www.espacenet.com 
90+ zemí světa, 90+ milionů dokumentů 

 

http://www.espacenet.com/




přihlášky 

žádosti 

elektronická 
podání 



 

Výhody elektronického podání 
 

snížení chybovosti dat 

komunikace i mimo pracovní dobu 

zrychlení komunikace  



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.  

Přihlašování do zahraničí 



Řízení o EP Podání přihlášky, průzkum 
formálních náležitostí 

Zpráva o evropské rešerši 

Zveřejnění evropské 
patentové přihlášky a 

zprávy o evropské rešerši 

Věcný průzkum 

Udělení evropského 
patentu – pro zvolené 

státy 

Odporové řízení (omezení, 
zrušení) 

požádat nejpozději do 6 měsíců od 
zveřejnění rešeršní správy  
                            
 
 
zároveň zaplatit určovací poplatek 
za státy rozšíření EP 

 v některých státech 
 nutná „validace“  
  

 

 

 
překlad ve lhůtě 3 měsíců od data oznámení o udělení EP v 
Evropském patentovém věstníku, případně v dodatečné lhůtě 3 
měsíců + správní poplatky za zveřejnění překladu + česká zasílací 
adresa  

pokud podání v ČJ - 
do 2 měsíců překlad 





Helpdesk, nejčastější dotazy  

žádost o výpis z rejstříku v elektronické podobě 

upozorňování na lhůty 

rešeršní služby, sledování stavu techniky 

objednávání kopií dokumentů 

výukové moduly 

poskytování 
informací 

publikace 

výuka 



Publikace – ročenka 
                   - časopis Průmyslové vlastnictví 
   





 

Facebook 
   



č. zápisu 243396 



Děkuji za pozornost 

zcapkova@upv.cz 
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