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pro školní rok 2022/2023 

 

Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA  

 

➢ Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se 

zaměřením na řízení o změnách a zápisech do rejstříků vedených ÚPV, spoluvlastnictví, 

licenční a převodní smlouvy. 

➢ Zástavní právo k předmětům průmyslového vlastnictví, legislativa a právní 

povědomí, změny, které přinesl nový občanský zákoník, záměna zástavního práva, 

uvolnění zástavního práva, zástavní právo ve výhodnějším pořadí, zákaz zřídit zástavní 

právo, zákaz zatížení, daňové zástavní právo. 

➢ Zajišťovací převod práv, smlouva o zajišťovacím převodu, občanský zákoník, 

vlastnické právo, dluh, věřitel, rozvazovací podmínka, věc zapsaná ve veřejném seznamu, 

správní poplatek, dočasná povaha, trvání zajišťovacího převodu.  

➢ Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a 

poplatků ve vybraných evropských státech. 

➢ Změny/převody u evropských patentů v národních rejstřících, zejména ke kterým 

došlo ve lhůtě 9 měsíců po datu udělení v EPO (případně před konečným rozhodnutím o 

odporu). 

➢ Vývoj praxe národních úřadů a poplatků souvisejících s validací a udržováním 

evropských patentů ve vybraných evropských státech. 

➢ Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví vs franchising, rozšiřování 

a uplatňování franchisingu, jeho fungování, důvěra k němu mezi podnikateli, problémy 

financování, legislativa a právní povědomí, know-how a zkušenosti s touto formou 

spolupráce podnikatelských subjektů, rozvoj franchisingu v ČR. 

➢ Vývoj administrativních náležitostí žádostí o prodloužení doby platnosti a obnovu 

zápisu průmyslových práv, srovnání praxe v různých zemích, výhody-nevýhody, 

srovnání poplatků, žádost versus pouze platba, stav před a po známkovém balíčku. 

➢ Způsoby zastupování ve správním řízení vedeném před ÚPV, zastupování fyzickou či 

právnickou osobou, patentový zástupce, advokát, advokát-společník společnosti podle § 

15 ZA, vykonávání advokacie jménem společnosti a na její účet, vykonávání advokacie 
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vlastním jménem a na účet společnosti; doručování zmocněncům do datových schránek 

(PFO x PO). 

 

   

Ing. Jiří Sedláček 

 

➢ Srovnání chápání obsahu pojmů ‘složený výrobek’, ‘součástka složeného výrobku’ a 

‘část výrobku’ v zápisné praxi zahraničních úřadů, a vymezení rozsahu ochrany 

verbálním a grafickým vyloučením znaků (disclaimer)-porovnání zápisné praxe 

národních (nadnárodních) zápisných úřadů a způsoby vymezení rozsahu ochrany 

v národních, regionálních a mezinárodní systému ochrany průmyslových vzorů. 

➢ Chápání obsahu pojmů úprava, grafický symbol, typografický znak ve vztahu 

k definici průmyslového vzoru-srovnání chápání obsahu pojmů doma a v zahraničí a 

požadavků na vyobrazení průmyslových vzorů určených pro tyto druhy výrobků. 

➢ Komerční služby nabízené ve vztahu k veřejnosti národními úřady v oblasti 

průmyslových vzorů-studie nových forem služeb veřejnosti, míra jejich využívání a 

návrh uplatnění zdařilých formátů pro rozšíření služeb Úřadu průmyslového vlastnictví 

ČR. 

➢ Obsah mezinárodních přihlášek průmyslových vzorů s vyznačením platnosti pro USA. 

➢ Ochrana průmyslového vzoru v mezinárodních smlouvách-Haagská dohoda o 

mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů, požadavky na obsah 

mezinárodních přihlášek průmyslových vzorů s vyznačením platnosti pro USA. 

➢ Harmonizační procesy v Evropské unii týkající se zápisné praxe průmyslových vzorů. 

Srovnání klíčových legislativních zápisných podmínek v EU. (Věcný a formální průzkum 

v různých zemích). 

➢ Hodnocení právních předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů – průběh a 

výsledky veřejných konzultací prováděných EU týkajících se stávajících právních 

předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů a návrhy změn EU legislativy 

➢ Rozbor významných rozhodnutí SDEU a EUIPO (OHIM) k designům. 

 

 

JUDr. Iva Koutná  
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➢ Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie  

- porovnání obou systémů, jejich vzájemný vztah s ohledem na zápis ochranných známek 

a uplatňování práv z ochranných známek. 

➢ Ochranná známka Evropské unie  

- Nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/2001 o ochranné známce Evropské unie-řízení o 

zápisu, práva z ochranné známky EU, vyčerpání práv, omezení účinků práv, vymáhání 

práv z ochranné známky EU. 

➢ Absolutní důvody pro zamítnutí ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných 

známkách, ve znění pozdějších předpisů  

-se zaměřením na důvody uplatňované podle ustanovení § 4 písm. a – e. 

➢ Absolutní důvody pro zamítnutí ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných 

známkách, ve znění pozdějších předpisů  

–se zaměřením na důvody uplatňované podle ustanovení § 4 písm. f – l. 

➢ Řízení o zápisu ochranné známky cestou národní, mezinárodní a v Evropské unii 

- porovnání postupů, podmínek, poplatků apod. z hlediska různých kritérií (finanční 

náklady, časová náročnost, zastoupení apod.). 

➢ Nové druhy ochranných známek v ČR a Evropské unii 

- změna definice ochranné známky, zkušenosti z rozhodovací praxe úřadů. 

➢ Ochranná známka individuální, kolektivní, certifikační 

- účel, funkce, podmínky zápisu, příklady z rozhodovací praxe národních úřadů a 

EUIPO. 

➢ Mezinárodní zápis ochranných známek–Madridský systém 

- Madridská dohoda, Protokol k Madridské dohodě, Prováděcí řád k MD a P. 

➢ Ochranná známka jako předmět vlastnictví 

- převod, přechod, licence, zástava, exekuce, insolvence, omezení a vyčerpání práv k OZ. 

➢ Právní ochrana označení původu/zeměpisných označení v ČR 

-  národní a mezinárodní systém.  

➢ Právní ochrana označení původu/zeměpisných označení v EU 

- rozsah ochrany z hlediska druhu produktů, řízení o žádosti (vnitrostátní, před 

Evropskou komisí). 

➢ Ochranná známka-zápisná způsobilost označení 

- výsledky konvergenčních programů EUIPO v praxi, porovnání rozhodovací praxe 

vybraných úřadů (národních, EUIPO). 
 



 
 

 4 

Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. 

 

➢ Význam selekčních jazyků při provádění průmyslověprávních rešerší. 

➢ Porovnání rešeršních možností Espacenetu s národní patentovou databází. 

➢ Rešeršní strategie při průzkumu stavu techniky. 

➢ Patentscope v porovnání se specializovanými komerčními databázemi. 

➢ Možnosti provádění rešerší na obrazové prvky ochranných známek. 

➢ Globální databáze ochranných známek (EUIPO a WIPO)  

- porovnání informačního obsahu a rešeršních možností. 

➢ Umělá inteligence v informačních systémech průmyslových práv 

➢ Využití umělé inteligence při poskytování informačních služeb v oblasti 

průmyslových práv 

➢ Současná koncepce eGovermentu a její vliv na ÚPV. 

➢ Náklady patentové ochrany. 

➢ Správní poplatky ve vztahu k průmyslovému vlastnictví. 

➢ Udržovací poplatky ve vybraných zemích. 

➢ Způsoby financování národních úřadů průmyslového vlastnictví, výsledky jejich 

hospodaření (náklady/příjmy, zisk/ztráta). 

➢ Analýza aktivit zaměřených na zvýšení průmyslověprávního povědomí na webech 

mezinárodních organizací a patentových úřadů v Evropě a USA pro žáky a studenty 

středních škol. 

➢ Řízení nakládání s průmyslovým vlastnictvím na vysoké škole či ve výzkumné 

organizaci. 

➢ Výuka o duševním vlastnictví pro různé věkové kategorie studentů (návrh učebních 

plánů, výukových materiálů, průřezové zařazení tématu do různých předmětů). 
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Ing. Eva Schneiderová, Ph.D. 

 

➢ Smysl a význam patentové ochrany-proč ji volit; kdy ji volit a kdy nikoli; formy 

ochrany technických řešení; význam ne/zveřejnění vynálezu atd. 

➢ Technická řešení a hodnocení míry invence – vynálezy, užitné vzory (vynálezecká 

činnost, resp. překročení rámce pouhé odborné dovednosti – vývoj, praxe, příkladná 

rozhodnutí česká i zahraniční). 

➢ Novost a vynálezecká činnost – rozbor postupů hodnocení novosti a vynálezecké 

činnosti, příklady z praxe, příkladná rozhodnutí. 

➢ Technický charakter vynálezu-předmět/y, které se nepovažují za vynálezy dle ust. § 3 

odst. 2 patentového zákona (praxe a příkladná rozhodnutí Úřadů, soudů). 

➢ Dodatková ochranná osvědčení-diskuse zvolených článků nařízení; diskuse vybraných 

rozhodnutí SD EU; obdobná ochrana v jiných státech než EU. 

➢ Vynálezy realizované počítačem, umělá inteligence-vývoj, praxe, významná 

rozhodnutí EPO. 

➢ Vývoj ve výkladu výluk z patentovatelnosti u biotechnologických vynálezů (EPC, čl. 

53(b), Prav. 27, 28).  

➢ Řízení o zrušení patentu a výmazu užitného vzoru z rejstříku před ÚPV-diskuse i na 

základě následných rozhodnutí soudů. 

➢ Stavba patentových nároků v přihlášce vynálezu (teorie a praktické příklady). 

➢ Určovací řízení u technických řešení: dvoustranné, jednostranné, náležitosti podání, 

příkladná rozhodnutí. 

➢ Visegrádský patentový institut-mezinárodní rešeršní a průzkumový orgán dle PCT. 

➢ Elektronická podávání mezinárodních PCT a/nebo evropských patentových 

přihlášek-výhody a komplikace. 

➢ Reformní kroky a úvahy, změny v systému PCT. 

➢ Poslední změny Evropské patentové úmluvy. 

➢ Vybraná poslední rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu EPÚ. 

➢ Změny v eurasijském patentovém systému. 

➢ Právní ochrana vynálezů ve zvoleném evropském státu. 

 

Ing. Jiří Heller  

 

➢ Teorie technických ekvivalentů a její využití při určovacím řízení před ÚPV. 

➢ Koncentrace řízení v právu patentovém. 
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➢ Informace z internetu jako důkazní prostředek ve správním řízení. 

 

Mgr. Zuzana de Korver 

 

➢ Námitky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku  

➢ Kompenzační princip v řízení o námitkách. 

➢ Pravděpodobnost záměny a pravděpodobnost asociace. 

➢ Posuzování podobnosti výrobků a služeb v řízení o námitkách. 

➢ Připomínky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku. 

➢ Řádné užívání ochranné známky v řízení o námitkách 

➢ Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranné známky 

➢ Prohlášení ochranné známky za neplatnou. 

➢ Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou 

➢ Řízení o návrhu na zrušení 

➢ Zdruhovění ochranné známky. 

➢ Klamavost ochranné známky po jejím zápise do rejstříku. 

➢ Neužívání ochranné známky 

➢ Opravné prostředky ve správním řízení. 

➢ Mimořádné opravné prostředky ve správním řízení. 

➢ Řádné užívání ochranné známky v judikatuře Soudního dvora EU. 

➢ Dobré jméno ochranné známky 

➢ Povinnost vlastníka ochrannou známku řádně užívat  

➢ Uživatel nezapsaného označení  

➢ Podání přihlášky ochranné známky v nedobré víře 

 

Ing. Iveta Matajová  

 

➢ Veřejnoprávní důvody zamezující zápisu přihlašovaného označení do rejstříku 

ochranných známek (věcný průzkum ex officio, připomínky, překlenutí výluky).  

➢ Sporná řízení v oblasti ochranných známek (zápisné řízení, řízení u již registrovaných 

ochranných známek). 

➢ Řízení o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku a řízení 

o prohlášení ochranné známky za neplatnou s uplatněním soukromoprávních 

důvodů (zásah do zákonem chráněných starších práv třetích osob, komparace řízení). 
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➢ Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou (veřejnoprávní překážky zápisu, 

zásah do zákonem chráněných starších práv třetích osob). 

➢ Pravděpodobnost záměny ochranných známek/označení a faktory ji podmiňující. 

➢ Posuzování rozlišovací způsobilosti kolizních prvků přihlašovaného označení a 

starší ochranné známky a její vliv na pravděpodobnost záměny.  

➢ Ochranná známka s dobrým jménem, těžení z dobrého jména a rozlišovací 

způsobilosti, újma na nich. 

➢ Nedobrá víra při podání přihlášky.  

➢ Uživatel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku a jeho 

zákonem chráněná práva. 

➢ Zásah do práv k autorskému dílu v důsledku podání přihlášky ochranné známky. 

➢ Řádné užívání ochranné známky, liberační důvody pro neužívání ochranné známky 

v řízení o zrušení. 

➢ Klamavost označení (zápisné řízení, řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, 

řízení o zrušení ochranné známky). 

➢ Druhové označení (zápisné řízení, řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, 

řízení o zrušení ochranné známky). 

➢ Průkaz užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách a v řízení o návrhu na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou. 

 

 


