
Úřad průmyslového vlastnictví 

 

Cíle Integrovaného systému řízení 
 

na rok 2022 

 
K podpoře plnění záměrů politiky Integrovaného systému řízení Úřadu průmyslového 

vlastnictví se vedení Úřadu zavazuje k plnění následujících cílů pro rok 2022: 

 

 

1. Uspět při dozorovém auditu systému managementu kvality podle normy ISO 

9001:2015 a systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 

27001:2013. 
 

 

2. Prosazovat pozice České republiky v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na 

jednáních v rámci Evropské unie, včetně Úřadu EU pro duševní vlastnictví, v rámci 

Evropské patentové organizace, Světové organizace duševního vlastnictví, jakož 

i Visegrádské skupiny a na bilaterálních jednáních. Naplňovat závazky České republiky 

vyplývající z mezinárodní a evropské spolupráce a smluv, zejména z Akčního plánu pro 

duševní vlastnictví Evropské komise, ze Strategického plánu Evropské patentové 

organizace, z programů spolupráce s Úřadem EU pro duševní vlastnictví a ze vztahů 

a smluv se Světovou organizací duševního vlastnictví.      
 

 

3. Plnit úkoly vyplývající z materiálů nelegislativní povahy, zejména z Koncepce podpory 

ochrany průmyslového vlastnictví. 
 

 

4. Spolupracovat s Úřadem EU pro duševní vlastnictví na grantovém programu na pomoc 

MSP. Zprostředkovat pomoc MSP při jejich ochraně práv průmyslového vlastnictví. 
 

 

5. Šířit povědomí o průmyslových právech mezi žáky, studenty a pedagogy: 

Dále rozvíjet povědomí o průmyslových právech a duševním vlastnictví mezi žáky 

a studenty všech stupňů škol (ZŠ, SŠ a VŠ) a také mezi pedagogickými a/nebo 

akademickými pracovníky, a to spoluprací se všemi stupni škol (základními, středními 

i vysokými). Zejména pořádáním vzdělávacích a popularizačních akcí v Úřadu nebo 

lektorskou účastí na akcích pořádaných školami i účastí s vlastním zastoupením nebo 

expozicí alespoň na dvou popularizačních akcích podporujících mezi žáky  

a mládeží zájem o vědu, techniku a studium technických oborů. 
 

 

6. Šířit povědomí o průmyslových právech, průmyslověprávních informacích a službách 

Úřadu u veřejnosti a podnikatelů:  

Dále rozvíjet a udržovat povědomí o průmyslových právech, průmyslověprávních 

informacích a službách poskytovaných Úřadem mezi veřejností a podnikateli formou 

účasti na alespoň dvou odborných veletrzích pořádaných v ČR, na akcích bude Úřad 

zastoupen vlastní expozicí nebo se zúčastní ve společné expozici s ostatními státními 

institucemi, v případě konání on-line bude zastoupen vlastním profilem. 


