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Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné 
statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. 

Pojem duševního vlastnictví podle čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace 
duševního vlastnictví (WIPO), podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 
znamená práva: 
- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům,  
- k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání,  
- k vědeckým objevům,  
- všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové,  
   vědecké, literární a umělecké. 
 
 Průmyslové vlastnictví zahrnuje práva k těm předmětům ochrany, které 
jsou využitelné v průmyslu, včetně práv k označením využívaných při 
hospodářské činnosti v tom nejširším pojetí potřeb člověka, v průmyslu i v 
zemědělství, na výrobcích umělých i přirozených jako jsou např. víno, obilí, 
tabákové listy, ovoce, nerosty, minerální vody, pivo, květiny, léky, 
potravinové doplňky, veškeré služby a podobně.  
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Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

 
 

Průmyslová práva – průmyslově právní ochrana 

•Patenty 
 

•Užitné vzory 
 

•Topografie 
 

•Průmyslové vzory 
 

•Ochranné známky 
 

•Označení původu výrobku 
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Proč chránit? 

• Zamezení konkurence nebo nekalé konkurence 
 

• Marketingové důvody 
 

• Udělení licence a zisk z licencování 
 

• Zlepšení firemní image a prestiže 
 

• Ochrana výsledků vlastního výzkumu a vývoje 
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Účinky ochrany pro vlastníka 

•Výlučné právo chráněné řešení využívat 
 

•Poskytnout souhlas k využití třetím osobám 
 

•Převést práva z chráněného řešení na třetí osobu 
 

•Chránit tato práva před zneužitím 
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Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) 

•Rozhoduje v rámci správního řízení o 
poskytování ochrany a vede příslušné rejstříky 
o těchto předmětech průmyslových práv 
•Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond 
světové patentové literatury 
•Vykonává činnost podle předpisů o 
patentových zástupcích 
•Spolupracuje s jinými orgány státní správy při 
prosazování průmyslových práv 
•Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a 
národními úřady, plní závazky vyplývající z 
mezinárodních smluv na poli průmyslového 
vlastnictví 
•Působnost stanovena zákonem č. 14/1993 Sb.  
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Vynálezy 

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

 

Podmínky patentovatelnosti: 
 

•Novost 
 

•Průmyslová využitelnost 
 

•Vynálezecká činnost 
 

Maximální doba platnosti 20 let (každoroční prodlužování) 
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Za vynálezy se nepovažují 

•    objevy,vědecké teorie,matematické metody 
•    estetické výtvory 
•    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 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3tA8sZHnfBsOnM&tbnid=sVHsPT-bwq2hWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://podebradskenoviny.cz/organizace/jak-na-matematiku&ei=s9o7U7qYLIratAb9-4HICw&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNHTosiyvchYzRhTy4Udqa_2mqS-Sg&ust=1396517916094419
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_vkdcZu6by0WHM&tbnid=Xp84V7LNCrPftM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zstgm-ck.cz/cs/aktuality/matematika-v-8-b&ei=9to7U6urIsvAtAaB44DIBw&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNHTosiyvchYzRhTy4Udqa_2mqS-Sg&ust=1396517916094419
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6VL5zNIlsjRxjM&tbnid=r_QfHvPSKKFqmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mi21.vsb.cz/modul/zaklady-diskretni-matematiky&ei=Q9s7U6TYEMfKtAbP8YDwCA&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNHTosiyvchYzRhTy4Udqa_2mqS-Sg&ust=1396517916094419
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jDpeFtSFBeECSM&tbnid=_X4zHWYVzBBlZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/fotogalerie.html&ei=hts7U5a6I4HGtQaR_oDYBQ&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNE3uyRDdNsGOG9lS8bZs1_ZQsnqSQ&ust=1396518140414625
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Patentovat lze 
 
 
 
 

• výrobky  
 

• technologie 
 

• chemicky vyrobené látky, léčiva  
 

• průmyslové produkční mikroorganismy 
 

• biotechnologické postupy a produkty 
   získané jejich pomocí 
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Právo k vynálezu, užitnému nebo průmyslovému 
vzoru a topografii mají 

•Původce (spolupůvodci) řešení nebo jeho právní 
nástupce 
 
•Zaměstnavatel, ve vztahu k němuž bylo řešení 
vytvořeno (zaměstnanecký vynález, užitný nebo 
průmyslový vzor, topografie), pokud toto právo včas 
uplatnil – do 3 měsíců od vyrozumění 
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Přihláška vynálezu 

•Údaje o původci, přihlašovateli 
 
•Popis vynálezu 
 
•Patentové nároky 
 
•Výkresy  
 
•Anotace 
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Řízení o přihlášce vynálezu 

•Právo přednosti (priorita) 
 

•Zveřejnění přihlášky po 18 měsících od vzniku práva 
přednosti 
 

•Žádost o provedení úplného průzkumu - do 36 
měsíců od podání přihlášky 
 

•Platnost patentu 20 let od podání přihlášky 
 

•Účinky patentu nastávají ode dne oznámení udělení 
patentu ve Věstníku 



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 

13 
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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 
 

•za každou stranu nad 10                             100 Kč 
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Patenty - 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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Dodatkové ochranné osvědčení 
SPC 

•léčivo nebo přípravek na ochranu rostlin 
 

•poskytuje účinné látce, chráněné patentem, 
prodlouženou dobu ochrany 
   
•po skončení platnosti patentu  
 

•jako kompenzaci doby, kdy přípravek obsahující tuto 
účinnou látku, podléhal procesu schvalování 
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Užitné vzory 

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 
 

Doba platnosti zápisu je 4 roky 
(možnost prodloužení 2 x o 3 roky) od data podání 

Užitný vzor                                                             
Č. zápisu 20826                                                 
Posuvné bednění dna tunelu 
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Přihláška užitného vzoru 

•Údaje o původci a přihlašovateli 
 

•Popis technického řešení 
 

•Nároky na ochranu 
 

•Výkresy  
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Užitné vzory - 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 

20 
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Přihlašování do zahraničí 

Patenty 
 

•Národní cestou 
 

•Podáním Evropské patentové  
  přihlášky 
 

•Podáním mezinárodní (PCT)  
  přihlášky 
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Užitné vzory 
 
 
•Národní cestou 
 

•Podáním mezinárodní                                                         
(PCT) přihlášky 

Přihlašování do zahraničí 



23 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

 
Evropská patentová úmluva 

(1973)  



24 

Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

Řízení  
evropské  
přihlášky  
vynálezu  
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Podání evropské patentové přihlášky 

•přímo u Evropského patentového úřadu (Mnichov, Haag, Berlín)  
 

•u národního úřadu členského státu EPC, pokud to národní právo 
příslušného státu umožňuje 
 

•vyloučené přihlášky pouze přímo u EPÚ  
 

•kdokoliv (na rozdíl od PCT)  
 

•v písemné podobě osobně či poštou  
 

•faxem (následně stvrdit, tj. zaslat v písemné podobě jen na 
žádost EPÚ)  
 

•online za pomoci softwaru EPÚ  
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Poplatky od 1. 4. 2012  
(splatné do jednoho měsíce od podání přihlášky) 

•přihlašovací poplatek (EUR):  
•   - podání online                  115 (-20%)  
•   - jinak                                 200 (-20%)  
 

• za 36. a každou další stranu 14 (-20%)  
  
• rešeršní poplatek               1 165  
 

• za nároky (16. až 50.)           225  
 

• (za 51. a každý další)            555  
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Řízení  mezinárodní 
přihlášky vynálezu  



Děkuji Vám za pozornost. 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Antonína Čermáka 2a,  
160 68  Praha 6-Bubeneč   

www.upv.cz Ing. Jarmila Avratová 


