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Úvod
• Jde o práva zakazovací, sloužící ovšem na podporu kreativity

• Spousta mýtů a omylů, a z nich plynoucí nevyužité příležitosti a plýtvání
• Zbytečně zapsaná a udržovaná práva

• Bezbrannost vůči plagiátorům / silnějším firmám (porušování) 

• Nezájem investorů  …

• Práva jsou teritoriální

2



3

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business


Ochranná známka

• Odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb 

druhého subjektu 

• Právo a povinnost označení užívat

• Právo zakázat ostatním užívat označení

• Nehmotný majetek



Ochranná známka

• Náklady na přihlášku:

• Česká republika – cca 10,000 Kč

• Evropská unie – cca 30,000 Kč

• Spojené státy – cca 40,000 Kč

• Řízení o zápisu – v ideálním případě cca 4-5 měsíců

• Platnost 10 let



Rozlišovací způsobilost
• Způsobilost rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od druhého

• Popisnost

• Klamavost, vulgárnost a dobré mravy

K
Lékořicový likér
560977

(30) Cukrovinky

(33) Alkoholické 

nápoje…

Novichok
OZEU017880874

(32) Pivo, energetické nápoje

(33) Alkoholické nápoje



Právo a povinnost označení užívat

• Zápisem získáte výhradní právo označení užívat

• 5 let od zápisu povinnost užívat

• V případě neužívání můžete o OZ přijít



Právo zakázat ostatním užívat označení

• Námitky

• Zdržovací výzva, Žaloba

• Celní správa – IP Enforcement Portal

• Amazon, eBay, Alibaba, Aliexpress, …



Kolize se staršími právy



Ochranné známky v ČR

1,985,036 aktivních ochranných známek

150,000 ročně



131491

1509631

343914

Ochranné známky v ČR

ČR - ÚPV EUIPO WIPO



Základem je rešerše

Úřady již kolize se staršími právy neposuzují, můžete ale obdržet námitky

Česká databáze (ÚPV)

Mezinárodní databáze (TM View)
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https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview
https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/


Ochranná známka
Před podáním: 

• Rozlišovací způsobilost

• Kolize se staršími právy

Po zápisu:

• Právo a povinnost označení užívat

• Právo zakázat ostatním užívat označení



Průmyslové vzory
OCHRANA DESIGNU



Průmyslové vzory

• Ochrana designu výrobku

• Různé systémy (ČR, EU, USA)

• Rozsah ochrany je dán pouze vyobrazením a teritoriem

• Doba platnosti max. 25 let

• Hromadná přihláška průmyslových vzorů



Vyobrazení



Novost a individuální povaha

• Průmyslový vzor musí být nový a nesmí být shodný s již existujícími 
výrobky

• Předuveřejnění 12 měsíců

• Evropský úřad novost a individuální povahu nezkoumá, český ano



Rešerše

Národní databáze (ÚPV)

Mezinárodní databáze (Design View)

https://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-prumyslovych-vzoru.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview
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Příklad patentu / užitného vzoru



novost

vynálezecký krok

průmyslová využitelnost
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Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže
pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky

Podmínky udělení patentu 
(obdobné u užitného vzoru)



k porušení patentu dojde tehdy, zahrnuje-li dané řešení 
všechny znaky alespoň jednoho nezávislého patentového 
nároku

Rozsah ochrany patentu
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Patenty
Max. doba platnosti 20 let od přihlášení

Nutno podat dříve než dojde ke zveřejnění

Vztahuje se na produkty, odpovídající tzv. patentovým nárokům

Vynález musí být
◦ nový

◦ výsledkem vynálezecké činnosti

◦ průmyslově využitelný

Patentovat lze
◦ nové výrobky a technologie

◦ chemicky vyrobené látky

◦ léčiva

◦ průmyslové produkční mikroorganismy

◦ biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí
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Patentovat nelze
◦ objevy

◦ vědecké teorie

◦ programy pro počítače (jako takové)

◦ nové odrůdy rostlin a plemena zvířat

◦ způsoby léčení lidí a zvířat 



Užitné vzory
Max. doba platnosti je 10 let 

Nutno podat do 6 měsíců od zveřejnění. Pozor ale, pokud by se uvažovalo o pokračování s 
patentovou ochranou do zahraničí – pak ke zveřejnění před podáním přihlášky dojít nemůže.

Vztahuje se na produkty, odpovídající tzv. nárokům na ochranu

Řízení je jednodušší, rychlejší a méně nákladné – registrační princip (nedělá se rešerše)

Z ochrany jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické 
reproduktivní materiály

Existují pouze v některých státech
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Příklady patentovaných
řešení



Patenty a užitné vzory – obecná 
doporučení
Jakou variantu nebo část produktu vybrat k ochraně?

Má pro mě přihlášení patentu smysl? Přehled aspektů ke zvážení: (https://www.patententer.com/cs/kdy-
patentovat-a-kdy-ne/ )

Kdy mám podat?

Kde si mám chránit? (viz dále)

Jaké budou náklady?

Jaké typy rešerší se u patentů provádí?

Odkazy na volně dostupné databáze:

Národní databáze - https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm (ÚPV)

https://worldwide.espacenet.com https://www.google.cz/patents https://app.patentinspiration.com/
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https://www.patententer.com/cs/kdy-patentovat-a-kdy-ne/
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.cz/patents
https://app.patentinspiration.com/


Expanze do zahraničí
Kde jsou výrobci a kde jsou hlavní trhy? (chytře promyslet)

Jak bude uvažovat konkurence?

Je to řešení pro všechny trhy?

Jaké prodeje odhaduje místní obchodní zástupce?

Jak asi bude trh vypadat za 5, 10, 15 nebo 20 let?

Pozor na místní odlišná pravidla..

Jaká je cena za patent? Jak velký trh si kupuji?

Cena za udržování v platnosti po dobu 20 let: USA – cca 13 000 USD

EU (TOP 5) – cca 44 000 EUR

(Patenty se průměrně udržují v platnosti asi 12 let)
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Patentová ochrana v zahraničí
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Národní
přihláška

patentu CZ

Mezinárodní
přihláška

PCT

USA Čína Japonsko
Evropská
přihláška

Německo Španělsko Francie

12 měsíců

30 (31) měsíců vstup do 

národní či regionální fáze

…

Přímé podání 

zahraničních přihlášek

12 měsíců

…



Informace dostupné z online 
patentových databází – detailní

• průmyslově právní nezávadnost (patentová čistota, Freedom To Operate)

• informace o stavu techniky a patentovatelnosti řešení

• konkrétní řešení konkrétních problémů

• možnost zrušit problematický patent / vymazat užitný vzor

• monitoring stavu patentů a patentových rodin na různých trzích
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Informace dostupné z online 
patentových databází – přehledové

• trendy v určitých oborech nebo u konkrétních technologií

• vývojové aktivity konkurence, kdo s kým spolupracuje

• nalezení partnerů pro spolupráci a obchodních příležitostí

• nalezení expertů v určitých oblastech

• PatentWatch – pravidelné sledování novinek u konkurence či v určitých oblastech

• informace z patentů získávají další rozměr v kombinaci s informacemi z vědeckých článků, 
grantů a vývojových projektů, klinických zkoušek, vysokoškolských prací, informacemi o 
investicích, startupech či z korporátních informací (výroční zprávy)
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Koncepce nového 
řešení

Návrh a vývoj

R&D

Zákazník
Vedení
R&D
Obchod
Servis
…

Uvádění na trh

Projektový tým

Informace

Konference
Výstavy
Články
Konkurence
…

Nové řešení 
založeno na 

nekompletních 
informacích

Hledání řešení 
problémů, 

které již někdo 
vyřešil

Neznalost technologií 
ani patentů konkurence

Nevyužití příležitosti vhodné 
ochrany nebo investice do 
zbytečné / slabé ochrany

Porušování patentů 
nebo jiných práv 

někoho jiného a z 
toho plynoucí 

spory, stahování či 
redesign produktů, 

pověst,…

Když se v R&D žádné patentové 
informace nevyužívají



Typické využití pat. informací v R&D
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Možnosti u konfliktního patentu
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Patentově

čisté řešení

Zrušení patentu

Zakoupení licence

Porušovaný

patent

Řešení

porušující

patent



Více o patentech a užitných vzorech

Kanál PatentEnter na Youtube

Informace k různým životním situacím v oblasti patentů:

(získání patentu, porušování, ceny, smlouvy, převody, licence, SW, zahraničí,…)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb9IeY9pVs6pX2wJixc7YXKc1GjoF1HL
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb9IeY9pVs6pX2wJixc7YXKc1GjoF1HL


Aktuální covidové slevy/dotace od 
Evropského úřadu pro duševní vlastnictví

Ochranné známky – 75 % ze základních poplatků – EU 850 EUR

Průmyslové vzory (design) – 75 % ze základních poplatků – EU 230 EUR

IP Scan – základní průmyslově právní audit – 90 % z ceny 900 EUR

Patenty - 50% z ceny národní přihlášky patentů

Celkem sleva/dotace až 2250 EUR
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To nejdůležitější k interní kontrole

Soulad obchodních cílů s průmyslově právní strategií

Uchopení práv – vztahy se zaměstnanci, dodavateli, partnery,..

Komunikace o vlastních právech

Přehled o konkurenčních aktivitách a informace pro vývoj

Evidence vlastních práv i rizik plynoucích z práv konkurence
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Děkujeme za pozornost!
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Radek Tihelka

radek.tihelka@patententer.cz

Tel.: 736 661 176

Michal Jordán

michal.jordan@patententer.cz

Tel.: 733 788 639

mailto:jordan@inpartners.cz
mailto:jordan@inpartners.cz

