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Kde a jaK  
podávat přihlášKy?

Kde nás najdete?

Kam  
pro více informací?

Proto se o nich někdy hovoří také jako o ne-
hmotném vlastnictví / majetku.

Právě proto, že je to majetek nehmotný, není 
úplně jednoduché ho popsat a na rozdíl od 
majetku hmotného, jako např. budovy, auta, 
nábytek, si jej lidé těžko představují, a větši-
nou o něm moc neví. Přitom se s ním setkává-
me každý den a jeho znalost nám může být 
užitečná.

Pokud se o nejvýznamnějších představitelích 
duševního vlastnictví chcete něco dozvědět, 
čtěte dál.

Autorské právo chrání výsledky lidské tvůrčí  
činnosti v mnoha oblastech:

	 Literární

 Výtvarná

 Hudební

 Fotografická

 Architektonická

 Choreografická

 Software

 Počítačové hry

 … atd.

Takzvaná práva související s právem autorským  
se vztahují také na:

	 Interprety

 Překladatele

 Nahrávací společnosti

 Rozhlasové stanice

 Vydavatelství

 … atd.
Autorské právo vzniká okamžikem vzniku díla  
a platí po celý autorův život a ještě 70 let po jeho 
smrti. Není třeba jej nikde registrovat.

Bez autorova souhlasu není možné dílo:

 Kopírovat

 Šířit

 Upravovat

 Půjčovat

 Vystavovat

 … atd.
Legální je pouze užívání díla pro osobní potřebu na 
nekomerční bázi.

www.upv.cz

co všechno se skrývá 
pod pojmem 

Duševní vlastnictví je souhrnné označení pro

duševní vlastnictví?duševní vlastnictví?

Patenty / Užitné vzory

Ochranné známky

Průmyslové vzory (design)

Autorské právo (copyright)

Označení původu

Zeměpisné označení

autorsKÉautorsKÉ právoprávo©

Problematika autorského práva je v kompetenci  
Ministerstva kultury (www.mkcr.cz).

Úřad průmyslového  
vlastnictví

Antonína Čermáka 2a

160 68  Praha 6 – Bubeneč

www.upv.cz

✉ posta@upv.cz

✉ helpdesk@upv.cz

☎ ústředna: +420 220 383 111

☎ informační středisko: +420 220 383 120

… a další nehmotné předměty jako např.  
nové odrůdy rostlin, tradiční specialita,  
obchodní tajemství, know-how … 

Problematika autorského práva je v kompetenci  
Ministerstva kultury (www.mkcr.cz).

© Úřad průmyslového vlastnictví



 

patentpatent

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky
Podání
přihlášky

10 let 10 let 10 let10 let

®

ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTMICTVÍ

ochrannáochranná prŮmyslovÝznámKaznámKa vzor
Zajišťuje svému majiteli exkluzivní právo vyrábět, užívat, pro-
dávat, nabízet a dovážet svůj vynález a to až po dobu 20 let.

Aby mohl být vynález chráněn patentem, musí být nový,  
průmyslově využitelný a nebýt odborníkovi zcela zřejmý.

Jedná se vlastně o jakousi dohodu mezi státem (reprezento-
vaným ÚPV) a vynálezcem. Vynálezce svůj vynález zpřístupní 
ostatním lidem tak, aby jej mohli soukromě užívat, případně 
na něj dále navazovat ve svém výzkumu. Stát za to vynálezci 
garantuje, že až po dobu 20 let bude jediným, kdo smí daný 
vynález užívat na komerční bázi.

Ochranné známky jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější způ-
sob označování výrobků a služeb.

Hlavním účelem ochranných známek je usnadnit zákazníkovi 
výběr nabízeného zboží a služeb různých subjektů.

Je to označení (tvořené slovy, grafikou, tvarem výrobku 
apod.) výrobků nebo služeb určené k jednoznačnému rozli-
šení vlastníka této ochranné známky od ostatních firem, které 
na trh na daném území přinášejí stejné nebo podobné výrob-
ky (služby). Registrací ochranné známky vzniká jejímu vlastní-
kovi právo užívat označení       .  

Platnost ochranné známky je 10 let. Po uplynutí této doby lze 
platnost ochranné známky opakovaně obnovovat vždy na 
dalších 10 let - v podstatě napořád.

jaK začít?
Výlučné právo na užívání ochranné známky vznikne vlastní-
kovi registrací. Přihlašovatel podá přihlášku, ve které uvede 
znění či vyobrazení své ochranné známky a seznam výrobků 
a služeb, pro něž ji chce používat. 

KoliK ochranná známKa stojí?
Základní poplatek spojený s podáním přihlášky ochranné 
známky je 5 000 Kč a zahrnuje v sobě i prvních 10 let ochrany.

jaK mohu zjistit, zda není  
ochranná známKa již registrovaná?
Na webových stránkách ÚPV (www.upv.cz) je volně dostupná 
databáze všech ochranných známek platných na území České 
republiky a Evropské unie. Rešerši si za poplatek můžete ne-
chat zpracovat také odborníky z ÚPV.

jaK dlouho trvá, než je ochranná známKa 
registrována?
Průměrná délka řízení o přihlášce ochranné známky před ÚPV 
je 6-8 měsíců.

poKud mám ochrannou známKu  
registrovanou v česKÉ republice,  
mohu ji uplatňovat i jinde?
Výlučné právo na užití ochranné známky platí pouze na úze-
mí, kde je známka zaregistrována. Používat (bez registrace) 
ji můžete i v jiných státech, pokud tím nebudete porušovat 
práva někoho jiného. Registrovat si můžete i ochrannou 
známku, která platí na celém území EU nebo využít jiného 
způsobu mezinárod-
ní ochrany.  

jaK začít?
Toto právo vznikne majiteli tím, že u Úřadu průmyslového vlast-
nictví (ÚPV) podá přihlášku, ve které svůj vynález řádně popíše.

KoliK patent stojí?
Cena patentové ochrany je různá v závislosti na jejím rozsa-
hu a délce trvání. Poplatek za podání přihlášky a patentový 
průzkum je celkem 4 800 Kč. Za patent musíte dále každý rok 
platit udržovací poplatky v řádu tisícikorun. Patentová ochra-
na v zahraničí je nákladnější.

jaK mohu zjistit,  
zda je mŮj vynález novÝ?
Na webových stránkách ÚPV (www.upv.cz) je volně dostup-
ná databáze českých patentů. Na adrese www.espacenet.com 
je volně dostupná databáze s 80 miliony technických řešení  
z 90 zemí. Rešerši si za poplatek můžete nechat zpracovat 
také odborníky z ÚPV.

jaK dlouho trvá, než zísKám patent?
Průměrná délka řízení o přihlášce patentu před ÚPV je 3 roky.

poKud zísKám patentovou ochranu  
pro svŮj vynález v česKÉ republice,  
mohu ji uplatňovat i jinde?
Ne. Patent je platný pouze v zemi,  
kde je udělen.

prŮmyslovÝ označenívzor pŮvodu
To, jak daná věc vypadá, tedy výsledek designérské tvůrčí čin-
nosti, je možno chránit tzv. průmyslovým vzorem. Na rozdíl 
od patentu není u průmyslového vzoru důležité, jak daná věc 
funguje, ale pouze to, jak vypadá: 

tvar  velikost  barva 

materiál  ornamenty struktura 

atd.

jaK začít?
Podáním přihlášky průmyslového vzoru u ÚPV. Kromě údajů 
o přihlašovateli a dalších faktických údajů musí přihláška ob-
sahovat zejména vyobrazení daného produktu, které by mělo 
být co nejkvalitnější. Může se jednat o fotografii či nákres. 
Žádný další popis není nutný.

KoliK prŮmyslovÝ vzor stojí?
Při podání přihlášky zaplatíte správní poplatek max. 1 000 Kč, 
který v sobě zahrnuje i prvních 5 let ochrany. Za udržování 
registrace průmyslového vzoru (vždy na dalších 5 let, a to až 
po dobu max. 25 let) počítejte s poplatky v řádu tisícikorun.

jaK mohu zjistit,  
zda je mŮj design novÝ a uniKátní?
Na webových stránkách ÚPV (www.upv.cz) je volně dostupná 
databáze národních průmyslových vzorů registrovaných na 
území České republiky. Rešerši si za poplatek můžete nechat 
zpracovat také odborníky z ÚPV.

jaK dlouho trvá, než je prŮmyslovÝ vzor  
registrován?
Průměrná délka řízení o přihlášce průmyslového vzoru před 
ÚPV je 13 měsíců.

poKud mám prŮmyslovÝ vzor  
registrován v česKÉ republice,  
mohu jej uplatňovat i jinde?
Užívat jej můžete i v dalších zemích, ale ochrana se vztahuje 
pouze na ČR. Registrovat si však můžete i komunitární prů-
myslový vzor, který platí 
na celém území EU.

označení

označení

specialitaspecialita

pŮvodu

zemĚpisnÉ

tradičnítradiční

Označení původu mohou získat produkty, jejichž 
celá výroba je od začátku do konce úzce spjata  
s nějakou lokalitou. Pro registraci označení půvo-

du je třeba se obrátit na ÚPV.

Výrobky, které jsou spojeny s určitou lokalitou, ale 
nejsou tam vyráběny od začátku do konce, mo-
hou získat zeměpisné označení. Přihlášku země-

pisného označení přijímá ÚPV.

Označení zaručená tradiční specialita je určeno 
produktům, které sice nejsou spjaty s konkrétní 
lokalitou, ale jsou zpracovávány tradičním způso-

bem. Pro získání tohoto typu ochrany je nutno podat přihláš-
ku na Ministerstvu zemědělství.
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označenízemĚpisnÉ

Např.:

Např.:

Karlovarské oplatky

Nošovické kysané zelí

Třeboňský kapr

Žatecký chmel

České pivo

Pohořelický kapr

Hořické trubičky

Chelčicko–Lhenické ovoce

ŠpekáčkyLovecký salám

M I S T E R S T VO  Z E M Ě D Ě L S T V Í

Aby mohl být design chráněn, musí být celosvětově nový  
a mít tzv. individuální povahu – být jedinečný.

Průmyslový vzor není jediný způsob, jak chránit vzhled  
výrobku. Někdy může lépe posloužit ochrana prostřednic-
tvím trojrozměrné ochranné známky.

(design)

užitnÝužitnÝ vzorvzor
Vynález lze chránit i pomocí užitného vzoru.

jeho vÝhody a nevÝhody oproti patentu?
Jeho získání je snazší a levnější než získání patentu. Užitný 
vzor však platí maximálně 10 let.


