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Průmyslově právní ochrana  (Modul 4) 
 

Program kurzu: 
 
1. den – p řednášky – 8.2.2011 (úterý) 
 
Registrace účastníků: od 7:30 do 8:00 hodin 
0 Úvod – Stanislav Babický 
 
8 až 12 hodin – Karel Čada 

1 Ochrana technických řešení – Karel Čada 
1.1 patenty na vynálezy; 
1.2 užitné vzory; 
1.3 průmyslové vzory; 
1.4 topografie polovodičových výrobků. 

2 Ochrana práv na ozna čení – Karel Čada 
2.1 ochranné známky; 
2.2 označení původu a zeměpisná označení. 

3 Finan ční aspekty pr ůmyslov ěprávní ochrany – Karel Čada 
3.1 náklady; 
3.2 využívání; 
3.3 licence; 
3.4 prodej - oceňování průmyslověprávního vlastnictví. 

4 Patentové nároky – Karel Čada 
4.1 přihláška vynálezu; 
4.2 patentové nároky – Hartigova definice; 
4.3 nezávislé a závislé patentové nároky; 
4.4 rozsah ochrany. 

5 Formulace patentových nárok ů v patentovatelných kategoriích vynález ů – K. Čada 
5.1 přihláška vynálezu; 
5.2 výrobek; 
5.3 postup (způsob výroby a pracovní postup); 
5.4 zařízení k provádění způsobu, též zapojení; 
5.5 použití. 
 
12 až 13 hodin – přestávka na oběd 
 
13 až 16 hodin – Stanislav Babický 

6 Ochrana pr ůmyslových práv v zahrani čí – Stanislav Babický 
6.1 patenty; 
6.2 průmyslové vzory; 
6.3 ochranné známky. 

7 Informace o pr ůmyslov ěprávní ochran ě – Stanislav Babický 
7.1 hlavní obecně závazné právní předpisy ČR k průmyslověprávní ochraně; 
7.2 mezinárodní smlouvy. 
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8 Odborná pomoc a zdroje informací – Stanislav Babi cký 
8.1 advokáti a patentoví zástupci; 
8.2 zákon o patentových zástupcích; 
8.3 smluvní rámec pro patentové zastupování – mandátní smlouva; 
8.4 informace o průmyslověprávní ochraně na Internetu. 

9 Ostatní – Stanislav Babický 
9.1 porovnání průmyslových práv a autorských práv; 
9.2 obchodní tajemství - rozdíl proti patentu. 
 
 
 
2. den – pracovní seminá ř, v po čítačové u čebně s připojením na Internet – 9.2.2011 (st ředa) 
 
8 až 10 hodin – Stanislav Babický  

10 Příklad sestavení patentových nárok ů – Stanislav Babický 
10.1 na základě výkresových podkladů zpracovat patentové nároky. 

11 Příklady – řízení o p řihláškách – Stanislav Babický 
11.1 přihláška vynálezu; 
11.2 přihláška ochranné známky. 
 
10 až 11 – V. Jansa 

12 Služby a vzd ělávání na Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví – Václav Jansa 
12.1 služby poskytované Úřadem průmyslového vlastnictví veřejnosti; 
12.2 Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví. 
 
11 až 16 hodin – Miroslav Paclík  

13 Patentové rešerše na Internetu – Miroslav Paclík 
13.1 patentová rešerše na stav techniky; 
13.2 patentová rešerše na jméno; 
13.3 patentová rešerše na právní stav; 
13.4 rešerše na patentovou rodinu. 
 
12 až 13 hodin – přestávka na oběd 
 

14 Rešerše na pr ůmyslové vzory – Miroslav Paclík 
14.1 rešerše na vnější vzhled výrobku; 
14.2 rešerše podle třídění průmyslových vzorů. 

15 Rešerše na ochranné známky – Miroslav Paclík 
15.1 rešerše ochranných známek zapsaných ÚPV ČR; 
15.2 rešerše na znění ochranné známky; 
15.3 rešerše dle mezinárodního třídění výrobků a služeb; 
15.4 rešerše dle obrazového třídění; 
15.5 rešerše mezinárodního ochranných známek zapsaných WIPO; 
15.6 rešerše komunitárních ochranných známek OHIM. 


