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Obor státní služby č. 56 - Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících 

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového 

vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 

2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. 

října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb. o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 

1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 

1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967  

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 296/1991 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci 

a o Prováděcím předpisu k ní ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí vyhlášená pod č. 69/2002 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů 

(Evropská patentová úmluva), č. 4/2006 Sb. m. s. a č. 6/2006 Sb. m. s. o přijetí změn a doplňků 

Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. o podpisu Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace (WTO) a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS),  

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce 

Evropské unie 

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových 

vzorů 

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech ve znění pozdějších přepisů 

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o 

ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)  

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství 
ve znění pozdějších předpisů  
 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1980 Sb. o Bernské úmluvě o ochraně literárních a 

uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 



13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v 

Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 

ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb. o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných 

umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2002 Sb. m. s. o přístupu ke Smlouvě Světové organizace 

duševního vlastnictví o právu autorském     

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 48/2002 Sb. m. s. o přístupu ke Smlouvě Světové organizace 

duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 

duševního vlastnictví 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě 

autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití 

hudebních děl on-line na vnitřním trhu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a 

právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu ustanovení §§ 2358 – 

2389) 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 

Churáčková, Hana – Čada, Karel – Paclík, Miroslav: Rešeršní systémy průmyslověprávních informací, 

MUP, Praha 2014 
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