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1 Pojmy pr myslové a duševní vlastnictví, právní zdroje 

Pojem pr myslové vlastnictví zahrnuje: 
- patenty na vynálezy; 
- užitné vzory; 
- pr myslové vzory nebo modely; 
- tovární nebo obchodní známky a známky služeb; 
- obchodní jméno; 
- údaje o provenienci zboží nebo ozna ení jeho p vodu. 

Pojem duševní vlastnictví zahrnuje práva: 
- k literárním, um leckým a v deckým díl m, 
- k výkon m výkonných um lc , zvukovým záznam m a rozhlasovému vysílání, 
- k v deckým objev m, 
- k vynález m ze všech oblastí lidské innosti. 

Právní zdroje:
- Pa ížská úmluva na ochranu pr myslového vlastnictví (PUÚ) z r. 1883 (pr myslové 

vlastnictví); 
- Úmluva o z ízení Sv tové organizace duševního vlastnictví (WIPO) z r. 1967 (duševní 

vlastnictví); 
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) z roku 1994. 

Zjednodušen  lze konstatovat, že pojem duševního vlastnictví v sob  zahrnuje práva 
k p edm t m pr myslového vlastnictví a práva autorská, v etn  práv souvisejících 
s právem autorským. 

2 Právní ochrana technických ešení 

Mezi technická ešení se zpravidla za azují vynálezy v etn  biotechnologických vynález , 
dále užitné vzory, pr myslové vzory a topografie polovodi ových výrobk . 

Patenty na vynálezy 
Patenty se ud lují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké innosti a jsou 
pr myslov  využitelné. Za vynálezy se nepovažují nap . objevy, v decké teorie a programy 
po íta . 
Patent je forma právní ochrany vynálezu. Vynález je p edm tem té ochrany, je to vy ešení 
technického problému. 
Platnost patentu je maximáln 20 let od podání p ihlášky, pokud jsou placeny udržovací 
poplatky. U lé iv m že být doba ochrany prodloužena. 
Ú inky patentu nastávají ode dne oznámení o ud lení patentu ve V stníku Ú adu pr myslo-
vého vlastnictví R (dále ÚPV). 
Patenty jsou také významným zdrojem aktuálních informací o stavu techniky. 
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Užitné vzory 
Technická ešení, která jsou nová, p esahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou pr -
myslov  využitelná, se chrání užitnými vzory. Užitnými vzory nelze v R chránit zp soby 
výroby. To je zásadní rozdíl proti patent m. 
Užitný vzor lze získat rychleji než patent, nebo ÚPV u p ihlášky užitného vzoru neprovádí 
v cný pr zkum, zatímco u p ihlášky vynálezu ano. Tato ochrana je mén  jistá, ale levn jší. 
Užitné vzory se zapisují do rejst íku užitných vzor  vedeného ÚPV. Užitný vzor platí 4 roky 
ode dne podání p ihlášky s možností prodloužení platnosti dvakrát o t i roky, tedy celkem 
m že platit až 10 let. O prodloužení lze požádat v posledním roce platnosti. Zápisem užitného 
vzoru do rejst íku vzniká jeho ochrana. 

Pr myslové vzory 
Pr myslovým vzorem (též design) se rozumí vzhled výrobku nebo jeho ásti spo ívající 
zejména ve znacích linií, obrys , barev, tvaru, struktury nebo materiál  výrobku samotného, 
nebo jeho zdobení. Pr myslový vzor je zp sobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální 
povahu. 
Pr myslové vzory se zapisují do rejst íku pr myslových vzor  vedeného ÚPV. 
Ochrana zapsaného pr myslového vzoru trvá 5 let od data podání p ihlášky. Jeho vlastník 
m že dobu ochrany opakovan  obnovit, a to vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let. 
Topografie polovodi ových výrobk
Topografií se rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemn  souvisejících 
zobrazení, znázor ujících trojrozm rné trvalé uspo ádání vrstev, z nichž se polovodi ový 
výrobek skládá. 
Topografie polovodi ových výrobk  se zapisují do rejst íku topografií polovodi ových vý-
robk  vedeného ÚPV. Topografie polovodi ových výrobk  musí být výsledkem tv r í in-
nosti p vodce a nesmí být v pr myslu polovodi ových výrobk  b žná. 
Doba trvání ochrany topografie skon í uplynutím 10 let od konce kalendá ního roku, v n mž 
tato ochrana vznikla. V R jich je zapsáno jen sedm, p i emž ochrana všech už zanikla. 

3 Ochrana práv na ozna ení 

Ochranné známky 
Ochrannou známkou m že být ozna ení schopné grafického znázorn ní (tedy vnímatelné 
zrakem), je-li zp sobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobk  nebo služeb 
jiné osoby. Ochrannou známkou m že být slovní ozna ení b žným písmem, obrazové vyob-
razení nebo kombinace kresby a slov, prostorové ozna ení (tvar výrobku nebo jeho obalu) a 
barva. Zápis ochranné známky platí 10 let. Zápis ochranné známky se na žádost jejího vlast-
níka obnoví, a to vždy na dalších 10 let. 

Ozna ení p vodu a zem pisná ozna ení 
Ozna ení p vodu a zem pisná ozna ení se používají k ozna ení zboží, které má ur itou kva-
litu, která je u ozna ení p vodu výlu n nebo p evážn  dána vymezenou zem pisnou ob-
lastí, zatímco u zem pisných ozna ení ji lze p i íst vymezené zem pisné oblasti. 
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Zatímco ochranná známka je p edm tem vlastnictví, ozna ení p vodu a zem pisná ozna ení 
m že užívat každý, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti vyrábí. Na zapsaná ozna ení 
p vodu a zem pisná ozna ení nelze poskytnout licenci ani je poskytnout jako zástavu. Trvání 
ochrany není asov  omezeno. 

4 Ochrana pr myslových práv v zahrani í 

Pro získání ochrany pr myslových práv v zahrani í tzv. národní cestou je nutné podat 
v každém jednotlivém vybraném stát  p íslušnou p ihlášku. P ihlašovatel si tam musí zvolit 
kvalifikovaného zástupce. Komunikace se zahrani ním ú adem probíhá v jednacím jazyce 
ú adu a je nutné platit jejich poplatky. 

Patenty 
a) Evropský patent – od 1. íjna 2010 m že platit až ve 40 státech Evropy; ú edními jazy-

ky Evropského patentového ú adu (EPO) jsou angli tina, francouzština a n m ina; 
b) mezinárodní patentová p ihláška PCT umož uje usilovat o ochranu až ve 137 státech. 

Pr myslové vzory 
Pr myslový vzor EU (komunitární design) platí na území EU jako celku. P ihlašuje se 
u Ú adu pro harmonizaci ve vnit ním trhu (OHIM) ve špan lském Alicante nebo p es ÚPV. 

Ochranné známky 
a) mezinárodní p ihláška ochranné známky se podává u Mezinárodního ú adu Sv tové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženev , ochrana m že platit až v 80 státech; 
b) p ihláška ochranné známky EU (komunitární ochranná známka) se podává u OHIM, 

ochrana platí na území EU jako celku. 

5 Rozdíly mezi užitným vzorem a patentem 

Rozdíly mezi ochranou technických ešení užitným vzorem a patentovou ochranou vy-
nález : 
- hlavním rozdílem oproti patentové ochran  je, že užitnými vzory nelze v R chránit 

zp soby výroby nebo pracovní innosti (na Slovensku a v Rakousku ano) ani biologic-
ké reproduktivní materiály (výluka je absolutní), patentem lze krom  jiného chránit mi-
krobiologické zp soby výroby a výrobky t mito zp soby získané; 

- rozdíl je v požadavcích na úrove  vynálezu (u vynálezu vyšší než u technických ešení), 
ve zp sobu pr zkumu p ed ud lením (u patentové p ihlášky se provádí úplný pr zkum, 
u p ihlášky užitného vzoru jen pr zkum tzv. zápisné zp sobilosti), v délce platnosti 
ochrany, ve výši poplatk  (patenty jsou dražší); 

- dojde-li k p eduve ejn ní vynálezu v období šesti m síc  p ed podáním p ihlášky, lze po-
dat pouze p ihlášku užitného vzoru, nikoliv p ihlášku vynálezu; 

- ízení o p ihlášce užitného vzoru je asto ukon eno do 2 m síc , protože je založeno na 
tzv. registra ním principu, kdežto na patent se eká n kolik let, protože se u n j provádí 
úplný pr zkum; 
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- nevýhodou ochrany užitným vzorem je, že tato ochrana není moc silná, ale to lze zlepšit 
provedením vlastní rešerše na stav techniky; 

- z p ihlášky vynálezu lze tzv. „odbo it“ na p ihlášku užitného vzoru, p i emž lze uplatnit 
právo p ednosti z d íve podané p ihlášky vynálezu, naopak to nelze. 

6 Podnikové vynálezy a vzory 

Ustanovení § 9 a 10 zákona . 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravují 
podnikový vynález takto: 
§ 9 
(1) Vytvo il-li p vodce vynález ke spln ní úkolu z pracovního pom ru, z lenského nebo ji-
ného obdobného pracovn právního vztahu (nap . z dohod o pracích konaných mimo pracovní 
pom r, tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní innosti) (dále jen "pracovní po-
m r") k zam stnavateli, p echází právo na patent na zam stnavatele, není-li smlouvou stano-
veno jinak. Právo na p vodcovství tím není dot eno. 
(2) P vodce, který vytvo il vynález v pracovním pom ru, je povinen zam stnavatele o této 
skute nosti neprodlen  písemn  vyrozum t a p edat mu podklady pot ebné k posouzení vyná-
lezu. 
(3) Neuplatní-li zam stnavatel ve lh t  t í m síc  od vyrozum ní podle ustanovení odstavce 2 
v i p vodci právo na patent, p echází toto právo zp t na p vodce. Zam stnavatel i p vodce 
jsou v této lh t  povinni zachovávat v i t etím osobám o vynálezu ml enlivost. 
Uplatn ním práva na patent v i p vodci však zam stnavateli nevzniká povinnost podnikový 
vynález p ihlásit k patentování. 
(4) P vodce, který vytvo il vynález v pracovním pom ru, na n jž zam stnavatel uplatnil prá-
vo na patent, má právo v i zam stnavateli na p im enou odm nu. Pro její výši je rozhodný 
technický a hospodá ský význam vynálezu a p ínos dosažený jeho možným využitím nebo 
jiným uplatn ním, p i emž se p ihlíží k materiálovému podílu zam stnavatele na vytvo ení 
vynálezu a k rozsahu pracovních úkol  p vodce. Dostane-li se již vyplacená odm na do zjev-
ného nepom ru s p ínosem dosaženým pozd jším využitím nebo jiným uplatn ním vynálezu, 
má p vodce právo na dodate né vypo ádání. 
Pokud zam stnavatel uplatní v i p vodci právo na patent, vzniká mu povinnost p vodce 
p im en  odm nit, a to bez ohledu na to, jaký je další osud podnikového vynálezu, tj. i bez 
ohledu na to, zda jej zam stnavatel bude skute n  využívat a zda jej p ihlásí k  patentování. 

§ 10 
Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 9 z stávají po skon ení pracovního pom ru 
p vodce se zam stnavatelem nedot ena. 

Výše uvedená ustanovení se obdobn  použijí i pro užitné vzory. 

Zákon . 207/2000 Sb., o ochran  pr myslových vzor  upravuje zam stnanecký pr myslový 
vzor velmi podobn  jako u patent , s n kterými odlišnostmi: 
Místo pojmu zam stnavatel užívá pojmu „zadavatel“.
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Neuplatní-li zadavatel ve lh t  3 m síc  od vyrozum ní o vytvo ení pr myslového vzoru v i 
p vodci právo na pr myslový vzor, p echází toto právo zp t na p vodce. Zadavatel i p vodce 
jsou v této lh t  povinni zachovávat o pr myslovém vzoru v i t etím osobám ml enlivost. 
Zadavatel je navíc povinen zachovávat ml enlivost o pr myslovém vzoru ješt  po dobu 1 
m síce ode dne, kdy na p vodce p ešlo právo na pr myslový vzor. 

7 Soub žná ochrana patentem, užitným vzorem a pr mys-
lovým vzorem 

Podmínkou soub žné ochrany patentem a užitným vzorem je, aby se jednalo o stejné technic-
ké ešení. Dobré je podat ob  p ihlášky rad ji sou asn , aby nedošlo k p eduve ejn ní.
Nem že se jednat o zp sob výroby, protože ten nelze v R chránit užitným vzorem. 
Ú inky ochrany užitným vzorem odpovídají ú ink m patentu. 
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dojde mnohem d ív, než k ud lení patentu, ímž lze p eklenout dobu mezi zve ejn ním p i-
hlášky vynálezu a ud lením patentu, kdy p ihlašovateli vynálezu p ísluší pouze p im ená 
náhrada od toho, kdo po zve ejn ní p ihlášky vynálezu její p edm t využíval. Právo na p im -
enou náhradu lze uplatnit až ode dne, od n hož nastávají ú inky patentu. 
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- tv r í úrove  a druh ešení ( ešení s nedostate nou tv r í úrovní je lepší chránit užit-

ným vzorem, na patentovou ochranu by nemuselo dosáhnout); 
- dlouhodobost a po átek ú ink  ochrany; 
- p i p eduve ejn ní ešení v období 6 m síc  p ed podáním p ihlášky, nap . z v le p i-

hlašovatele, z stává možnost ochrany pouze užitným vzorem; 
- obranyschopnost dosažené právní ochrany (užitný vzor, který byl p ihlášen bez prove-

dení rešerše na novost, lze napadnout s v tší nad jí na úsp ch); 
- náklady na p ihlášení a udržování ochrany; 
- pokud patent nebude ud len, je dobrá ochrana alespo  užitným vzorem. 

N kdy lze uplatnit soub h všech t í druh  ochrany, a to tam, kde lze chránit podstatu tech-
nického ešení a zárove  vzhled výrobku, nap . pákový mechanismus pro po ada e. 

Rozdíly mezi pr myslovým vzorem a užitným vzorem: 
U pr myslového vzoru se chrání vzhled výrobku. Rozsah ochrany pr myslového vzoru je dán 
vyobrazením pr myslového vzoru tak, jak je zapsán v rejst íku pr myslových vzor . Do roz-
sahu ochrany vyplývající ze zápisu pr myslového vzoru spadá každý pr myslový vzor, který 
nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. 
Užitným vzorem se chrání technické ešení, výrobek, který je definován v nárocích na ochra-
nu. P i ur ování rozsahu ochrany užitného vzoru se p ihlíží k popisu. 
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8 Požadavky na zápis do rejst ík  užitných vzor  a pr mys-
lových vzor

Užitný vzor: 
Technická ešení, která jsou nová, p esahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou pr -
myslov  využitelná, se chrání užitnými vzory. 
P ihláška užitného vzoru musí obsahovat popis technického ešení a nároky na ochranu, 
v nichž musí být stru n  a jasn  vymezen p edm t, který má být chrán n užitným vzorem. 
Popis musí obsahovat název technického ešení, dosavadní stav techniky, podstatu tech-
nického ešení, p ípadn výkresy a p ehled obrázk  na výkresech, alespo  jeden p íklad 
uskute n ní technického ešení a pr myslovou využitelnost (§ 8). 
Užitný vzor platí ty i roky ode dne podání p ihlášky. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru 
prodlouží Ú ad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát vždy o t i roky. 
Pr myslový vzor (design): 
Pr myslovým vzorem je vzhled výrobku nebo jeho ásti, spo ívající zejména ve znacích 
linií, obrys , barev, tvaru, struktury nebo materiál  výrobku samotného, nebo jeho zdobení. 
Pr myslový vzor je zp sobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu (§ 3/1). 
Pr myslový vzor se považuje za nový, nebyl-li p ede dnem podání p ihlášky nebo p ede 
dnem vzniku práva p ednosti zp ístupn n ve ejnosti shodný pr myslový vzor (§ 4). 
Pr myslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává 
u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolá-
vá pr myslový vzor, který byl zp ístupn n ve ejnosti p ede dnem podání p ihlášky nebo p ede 
dnem vzniku práva p ednosti (§ 5/1). 
P ihláška pr myslového vzoru musí obsahovat vyobrazení každého pr myslového vzoru, 
o jehož zápis je v p ihlášce žádáno, z n hož lze jednozna n  poznat podstatu pr myslového 
vzoru a které lze reprodukovat. Dále musí obsahovat název pr myslového vzoru, ur ení vý-
robku, v n mž je pr myslový vzor zt lesn n nebo na n mž je aplikován, v etn  jeho zat í-
d ní podle p íslušných t íd mezinárodního t íd ní pr myslových vzor  (§ 35). 
Ochrana zapsaného pr myslového vzoru trvá 5 let od data podání p ihlášky. Vlastník zapsa-
ného pr myslového vzoru m že tuto dobu ochrany opakovan  obnovit, a to vždy o 5 let, až na 
celkovou dobu 25 let od data podání p ihlášky pr myslového vzoru. 

9 Zrušovací ízení u patent  a výmaz užitných vzor  a 
pr myslových vzor

Pr myslové právo m že být zrušeno, když se zjistí, že v dob  jeho ud lení nebyly spln ny 
podmínky pro jeho ud lení. Zrušení platí zp tn  od samého po átku jeho platnosti (ex tunc). 

A) Zrušovací ízení u patent
Ustanovení § 23 patentového zákona umož uje neprávem ud lený patent áste n  nebo zcela 
zrušit. Ú elem je omezení rozsahu ochrany, ne náprava nedostatk  patentového spisu. 
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Zrušení patentu – jestliže se dodate n  zjistí, že (právo nem lo být ud leno):
- vynález nespl oval podmínky patentovatelnosti; 
- vynález není v patentu popsán tak jasn  a úpln , aby jej mohl odborník uskute nit; 
- p edm t patentu p esahuje obsah p vodního podání p ihlášky vynálezu; 
- majitel patentu na n j nemá právo (není p vodcem vynálezu ani jeho práv. nástupcem); 
- zrušení je možno provést v p ípad  právního zájmu i po zániku patentu (nap . jestliže byl 

vynález využíván ješt  v dob  platnosti patentu); 
- zrušení patentu má zp tnou ú innost ode dne po átku jeho platnosti (ex tunc). 

Podání návrhu na zrušení patentu 
- návrh m že podat kdokoliv, nemusí se prokazovat právní zájem; 
- návrh lze podat kdykoliv po ud lení patentu po celou dobu jeho platnosti; 
- p i podání návrhu po uplynutí šesti m síc  od nabytí ú innosti patentu musí navrhovatel 

zaplatit správní poplatek 2000,- K ; 
- návrh musí být od vodn n a doložen d kazy. 
Rozhodnutí o návrhu – výsledkem zrušovacího ízení je: 
a) zamítnutí návrhu a ponechání patentu v platnosti v p vodním rozsahu; 
b) zrušení patentu v celém rozsahu; 
c) áste né zrušení patentu. 
Rozhodnutí musí být od vodn no, v ízení se ÚPV m že opírat pouze o skute nosti/d kazy, 
ke kterým ú astníci m li možnost se vyjád it. 
B) Výmaz užitného vzoru z rejst íku - (ex tunc):
Na návrh kohokoliv Ú ad provede výmaz užitného vzoru z rejst íku 
a) není-li technické ešení zp sobilé k ochran ; 
b) je-li p edm t užitného vzoru již chrán n patentem s ú inky na území eské republiky i 

užitným vzorem s d ív jším právem p ednosti; 
c) jestliže p edm t užitného vzoru jde nad rámec p vodního podání p ihlášky. 

Podání návrhu na výmaz užitného vzoru:
- m že podat kdokoliv, nemusí se osv d ovat právní zájem; 
- kdykoliv po zápisu užitného vzoru, po celou dobu platnosti; 
- návrh po zániku užitného vzoru (navrhovatel musí prokázat právní zájem); 
- navrhovatel musí zaplatit správní poplatek 2000,- K . 
Rozhodnutí o návrhu – výsledkem výmazového ízení je: 
a) zamítnutí návrhu a ponechání užitného vzoru v platnosti v p vodním rozsahu; 
b) výmaz užitného vzoru v celém rozsahu; 
c) áste ný výmaz užitného vzoru. 
Výmaz užitného vzoru z rejst íku má ú inky, jako by užitný vzor nebyl do rejst íku zapsán. 
Výmaz pr myslového vzoru z rejst íku - (ex tunc).
Zapsaný pr myslový vzor ÚPV vymaže z rejst íku: 
a) jestliže pr myslový vzor neodpovídá pojmu pr myslového vzoru; 
b) pokud pr myslový vzor nespl uje požadavky na n j kladené, tj. podmínky ochrany, no-

vost, individuální povahu, je v rozporu s ve ejným po ádkem a dobrými mravy; 
c) pokud jeho vlastník nemá právo na pr myslový vzor; 
d) je-li pr myslový vzor již p ihlášen nebo chrán n v R jako starší pr myslový vzor. 
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Rozhodnutí o návrhu – výsledkem výmazového ízení je: 
a) zamítnutí návrhu na výmaz; 
b) výmaz zapsaného pr myslového vzoru v celém rozsahu; 
c) áste ný výmaz, bu  výmaz jednoho pr myslového vzoru nebo odstran ní neoprávn n

použitého ozna ení ze souboru vzhledových znak  vzoru. 

10 Zákony R v oblasti pr myslového vlastnictví 

Nejd ležit jší zákony v oblasti pr myslového vlastnictví jsou: 
a) zákon . 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích; 
b) zákon . 478/1992 Sb., o užitných vzorech; 
c) zákon . 207/2000 Sb., o ochran  pr myslových vzor ; 
d) zákon . 441/2003 Sb., o ochranných známkách; 
e) zákon . 452/2001 Sb., o ochran  ozna ení p vodu a zem pisných ozna ení; 
f) zákon . 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. 
Ú ad pr myslového vlastnictví p ipravuje nový patentový zákon, který by m l up esnit pro-
cesní ustanovení, nap . požadavky na p ihlášku vynálezu, zastupování p i ízení, lh ty ízení a 
navrácení práv. Návrh zákona byl ješt  p ed p edáním do meziresortního p ipomínkového 
ízení p edložen odborné ve ejnosti k vyjád ení. 

11 Univerzální a na n  navazující smlouvy na ochranu du-
ševního vlastnictví 

1. Pa ížská úmluva na ochranu pr myslového vlastnictví 
Univerzální smlouva. Vyjmenovává p edm ty ochrany pr myslového vlastnictví, a to i ob-
chodní jméno a nekalou sout ž. Zakotvila základní principy: 
Národní zacházení – p íslušníci každé unijní zem  požívají v ostatních unijních zemích 
týchž výhod, které p íslušné zákony poskytují vlastním státním p íslušník m. 
Teritorialita a nezávislost ud lených patent  – p ihlášku je nutno podat v každém stát , 
kde má být patent chrán n. Podmínky ochrany a ochrana se ídí národním právem. 
Mezinárodní priorita – kdo ádn  podá p ihlášku v jedné unijní zemi, požívá prioritního 
práva p i podání p ihlášky v ostatních unijních zemích. P ihláška podaná v prioritní lh t  ne-
smí pozbýt ú innosti skute nostmi, které v té dob  nastanou. Den podání se nepo ítá do lh ty. 
Lze uplatnit více priorit. Délka priority je: 
- 12 m síc  pro vynálezy a užitné vzory; 
- 6 m síc  pro pr myslové vzory a ochranné známky. 
P iznání práva výlu nosti - právo vylou it z užívání t etí osoby. 
Každá unijní zem  z ídí Ú ad pr myslového vlastnictví. 

R je lenem. 
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12 Mezinárodní systém p ihlašování vynález
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ka vede též k evropskému patentu (p íslušníci lenského státu Evropské patentové 
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P ihlášku m že eský p ihlašovatel podat i v eštin  s tím, že je nutno do jednoho m síce od 
podání mezinárodní p ihlášky p edložit p eklad do jednoho z výše uvedených t í jazyk . For-
mulá  žádosti však musí být vypln n vždy v jednom z t ch t í jazyk . 

Zastupování p i ízení o Mezinárodní p ihlášce PCT: 
P ihlašovatel v mezinárodní fázi ízení o Mezinárodní p ihlášce PCT nemusí být zastoupen. 
M že být zastoupen patentovým zástupcem oprávn ným zastupovat ve smluvním stát . 
Poplatky spojené s podáním jsou (v ervnu 2010):

- p edávací poplatek 1500 K ; 
- p íp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu p ednosti 600 K  (pokud bude uplat o-

váno právo p ednosti z d íve podané eské p ihlášky); 
- mezinárodní p ihlašovací poplatek 878 EUR; 
- 1785 EUR za mezinárodní rešerši. 

Pokud je p ihlašovatelem fyzická osoba a má ob anství a sídlo v eské republice, m že 
uplatnit slevu 75 % z mezinárodního p ihlašovacího poplatku. Pokud je n kolik p ihlašovate-
l , musí tyto podmínky spl ovat každý z nich. 

Podstata PCT spo ívá v následujícím: 
- namísto n kolika národních p ihlášek se podává jediná mezinárodní p ihláška, která je 

ú inná ve všech smluvních státech; 
- zavádí se jediný formální pr zkum provád ný jediným patentovým ú adem; 
- každá mezinárodní p ihláška je podrobena mezinárodní rešerši; 
- zavádí se centralizované mezinárodní zve ej ování p ihlášek; 
- možnost mezinárodního p edb žného pr zkumu prost ednictvím Mezinárodního ú adu 

v Ženev . 

Dv  fáze ízení: 
Mezinárodní fáze ízení o mezinárodní p ihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a 
zve ejn ní mezinárodní p ihlášky po uplynutí 18 m síc  od priority. Na základ  mezinárodní 
rešerše a vydání stanoviska o patentovatelnosti se m že p ihlašovatel rozhodnout, zda a ve 
kterém stát  bude žádat o ud lení národního patentu. 
P ihlašovatel dále m že ve lh t  do 22 m síc  od data vzniku práva p ednosti, resp. do t í 
m síc  od p edání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lh ta uplyne poz-
d ji, požádat o mezinárodní p edb žný pr zkum. Poplatek za mezinárodní p edb žný pr -
zkum iní 1595 EUR, jednací poplatek je stanoven na 200 CHF (ekvivalent 121 EUR). 
Návrh na mezinárodní p edb žný pr zkum stejn  jako p íslušná platba se adresují p ímo Ev-
ropskému patentovému ú adu v Mnichov , který provádí pr zkum pro mezinárodní p ihlášky 
podané v R. 
Národní fáze resp. regionální fáze ízení o mezinárodní p ihlášce probíhá p ed jednotlivými 
patentovými ú ady designovaných zemí nebo regionálními ú ady. Národní ú ad není vázán 
Mezinárodní rešeršní zprávou ani stanoviskem k patentovatelnosti. V kladném p ípad ízení 
kon í ud lením patentu a jeho zve ejn ním. Lh ta pro vstup do národní fáze byla stanovena 
na 30 m síc  od vzniku práva p ednosti s tím, že každý ú ad m že stanovit lh tu delší. 
V R platí od 1. dubna 2002 lh ta 31 m síc  pro vstup do národní fáze na základ  ustanovení 
§ 19 odst. 1 vyhlášky . 550/1990 Sb.: P ihlašovatel mezinárodní p ihlášky, jíž se žádá o ud -
lení patentu v eské republice na základ  mezinárodní smlouvy, je povinen p edložit Ú adu 
(pr myslového vlastnictví) ve lh t  31 m síc  od vzniku práva p ednosti trojmo její p eklad 
do eského jazyka a zaplatit p íslušné poplatky podle zvláštního p edpisu. 
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Je nutno zaplatit další poplatky v souladu s národními nebo regionálními p edpisy a p edložit 
p eklad p ihlášky do ú edního jazyka každého z t chto ú ad . Ve v tšin  stát  pak musí být 
p ihlašovatel p i ízení zastoupen zástupcem, oprávn ným zastupovat p ed p íslušným ú a-
dem. I b hem národní fáze má p ihlašovatel možnost zm nit nebo doplnit popis vynálezu, 
nároky nebo výkresy. 
Právo eské republiky stanovuje pro p ihlašování vynález  k ochran  do zahrani í jedinou 
povinnost: obsahuje-li patentová p ihláška utajované skute nosti, je p ihlašovatel povinen ji 
podat u ÚPV R a sou asn  p edložit souhlas Národního bezpe nostního ú adu k podání ta-
kové p ihlášky. Jinak je zcela na rozhodnutí p ihlašovatele, kam a jakým zp sobem sv j vy-
nález p ihlásí. P ihlašování do zahrani í se pak ídí vždy p íslušným právem té zem  nebo 
regionu, kam žádost o ud lení ochrany sm uje. 

13 Regionální systémy pr myslov právní ochrany 

Vedle možnosti p ihlašovat p edm ty pr myslov  právní ochrany národní a mezinárodní ces-
tou vznikla ve 2. pol. 20. stol. v n kterých regionech integra ní seskupení, která si pro tento 
ú el vytvo ila regionální ú ady, které se bu  specializují jen na právní ochranu vynález , jako 
je tomu u Evropského patentového ú adu v Mnichov  a Eurasijského patentového ú adu 
v Moskv , nebo na ochranné známky a pr myslové vzory, jako je tomu u Ú adu pro harmoni-
zaci ve vnit ním trhu – známky, vzory ve špan lském Alicante. 

Evropský regionální systém: 
P ihlašování vynález  na základ  Úmluvy o ud lování evropských patent
Na p elomu 50. a 60. let se vlády stát  EHS dohodly na vytvo ení Mezivládní konference pro 
založení evropského systému ud lování patent  s cílem vytvo it spole né ešení pro patento-
vou, známkovou a vzorovou ochranu v rámci EHS. Za základ patentového systému byl p ijat 
tzv. duální princip, jehož první ást m la p edstavovat regionální patentový systém p ístupný 
formáln  všem evropským stát m, pro které by byl ud lován evropský patent s ú inky národ-
ních patent  v t ch evropských státech, které budou leny Úmluvy o ud lování evropských 
patent  a které by p ihlašovatel p edem ur il v p ihlášce. Druhá ást by byla ur ena pro len-
ské státy ES a m la by fungovat uvnit  té první s tím, že p edpokládala ud lování jediného 
autonomního patentu spole ného a automaticky platného pro všechny zem  ES. Výsledkem 
innosti Mezivládní konference byla Dohoda o ud lování evropských patent  (1972) zt -

les ující první ást duálního principu. Na diplomatické konferenci v Mnichov  (1973) byla 
tato dohoda p edstavena jako Úmluva o ud lování evropských patent  (Evropská paten-
tová úmluva), jejímž cílem bylo centralizovat p ihlašovací a ud lovací proces. Principem 
úmluvy je podání jediné patentové p ihlášky, která se zkoumá na základ  jednotného patento-
vého práva u Evropského patentového ú adu. R je lenem úmluvy od r. 2002. 

Patent Spole enství: 
V rámci ES byla vedle Úmluvy o ud lování evropských patent  uzav ena i další Úmluva 
o evropském patentu pro spole ný trh – Lucemburská úmluva (Dohoda o patentu Spo-
le enství – 1975, Lucemburk). Smyslem dohody je ud lování tzv. patentu Spole enství, který 
by m l ú inky spole né ve všech státech ES. Jeho ud lením by se stal platným a ú inným ve 
všech lenských státech EU, na rozdíl od nyn jšího Evropského patentu, který je sice centrál-
n  ud len Evropským patentovým ú adem, ale ú inným se stane pouze v designovaných stá-
tech EU po spln ní podmínek stanovených jednotlivými státy, tzv. validací (nap . p edložení 
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p ekladu patentového spisu). Dohoda o patentu Spole enství nevstoupila dosud v platnost, 
protože nebyla ratifikována dostate ným po tem zemí. 

P ihlašování ochranných známek a pr myslových vzor  v Evropské unii: 
P ihlašovatel m že OZ do lenských stát  EU p ihlásit i cestou tzv. komunitární ochranné 
známky, neboli ochranné známky Spole enství, po ratifikaci Lisabonské smlouvy v roce 2009 
ochranné známky EU. P ihláška se podává u Ú adu pro harmonizaci ve vnit ním trhu 
v Alicante – vzory, známky, který provádí jak formální, tak na žádost v cný pr zkum zápisné 
zp sobilosti. ízení probíhá obdobn  jako u národních ú ad . P ihláška ochranné známky 
Spole enství se automaticky vztahuje na všechny lenské státy EU. Zapsaná OZ Spole enství 
platí automaticky ve všech lenských státech (právní úprava – na ízení Rady 40/1994 
o ochranné známce Spole enství). P ihlašovatel z R m že ochrannou známku Spole enství 
podat prost ednictvím OHIM nebo národních ú ad lenských stát  EU v etn  ÚPV. 

Eurasijský patentový systém: 
Integra ní tendence v oblasti patentové ochrany se projevily i po rozpadu bývalého Sov tské-
ho svazu, což vedlo v roce 1995 k uzav ení Eurasijské patentové dohody a k vytvo ení 
eurasijského patentového systému a konstituování Eurasijské patentové organizace a Eurasij-
ského patentového ú adu v Moskv . 
Dev t lenských stát : Azerbájdžán, Arménie, B lorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, 
Rusko, Tádžikistán a Turkmenistán. Možnost lenství není omezena jen na bývalé sov tské 
republiky, leny mohou být všechny zem  Organizace spojených národ . Ud luje se jediný 
eurasijský patent platný ve všech smluvních státech. Jediným smluvním jazykem je ruština. 

Mimoevropská regionální seskupení: 
Afrika 
Na africkém kontinent  p sobí Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI, 1962), 
která p vodn  zajiš ovala innost p evážn  pro francouzsky mluvící zem , a Africká regio-
nální organizace pr myslového vlastnictví (ARIPO, 1976), p vodn pro anglicky mluvící 
zem , pozd ji i pro jiné africké zem . Oba tyto systémy se postupn  p izp sobují systém m 
evropským s cílem umožnit a zjednodušit pr myslov  právní ochranu na africkém kontinent . 
OAPI – 16 lenských stát . Do p sobnosti pat í vedle pr myslového vlastnictví i autorsko-
právní ochrana. 
ARIPO – 15 lenských stát . Možnost p ihlásit vynález, užitný nebo pr myslový vzor a 
ochrannou známku. 

Arabské státy 
Arabské státy, mezi které pat í Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Omán a Sa-
údská Arábie, mezi sebou uzav ely Smlouvu o spolupráci a vytvo ily Radu pro spolupráci 
arabských stát  Golfského zálivu – Gulf Co-operation Council (GCC), ímž odstartovaly 
p ipojení ke Sv tové obchodní organizaci (WTO) se všemi z toho plynoucími závazky v etn
dodržování Dohody o obchodních aspektech práv k pr myslovému vlastnictví (TRIPS). Byl 
vydán Spole ný patentový zákon a vytvo en spole ný patentový ú ad v Rijádu, který p ijímá 
patentové p ihlášky a p ihlášky ochranných známek. 
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arabských stát  Golfského zálivu – Gulf Co-operation Council (GCC), ímž odstartovaly 
p ipojení ke Sv tové obchodní organizaci (WTO) se všemi z toho plynoucími závazky v etn
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14 ízení o patentové p ihlášce p ed Evropským patentovým 
ú adem 

1973 – Úmluva o ud lování evropských patent . Zú astn né státy se domluvily, že z ídí 
spole ný Evropský patentový ú ad (EPO), kterému postoupí své národní kompetence. Ten 
bude podle jednotného evropského patentového práva ud lovat evropské patenty, jejichž 
ú inky se budou vztahovat na ty lenské státy, které si p ihlašovatel zvolí. 
Od 1. íjna 2010 je 38 lenských stát  EPC: Albánie, Belgie, Bulharsko, bývalá republika 
Jugoslávie – Makedonie, eská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, 
Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Ma arsko, Malta, 
Monako, N mecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, ecko, 
San Marino, Slovensko, Slovinsko, Špan lsko, Srbská republika, Švédsko, Švýcarsko, Turec-
ko a Velká Británie. 
Dv ma ne lenskými státy, na jejichž území mohou nastat ú inky evropského patentu na zá-
klad  tzv. „rozší ení“, jsou Bosna a Hercegovina a erná Hora. Ochranu tedy lze získat až ve 
40 státech Evropy. 

Úmluva o ud lování evropských patent  (EPC) je úmluvou z hlediska p ístupu ke 
smlouv  uzav enou a z hlediska p ihlašovatel  otev enou. 
Základní právní prameny, kterými se ud lování evropských patent ídí: 

- Evropská patentová úmluva (EPC); 
- provád cí p edpis; 
- n kolik protokol , které jsou nedílnou sou ástí EPC; 
- Sm rnice pro pr zkum p ed Evropským patentovým ú adem; 
- judikatura Velkého stížnostního senátu EPO, která p edstavuje komentá  Evrop-

ského patentového práva, tzv. „case law“. 

ízení p ed Evropským patentovým ú adem: 
1. Euro-Direct (p ímé podání). S využitím unijní priority z p ihlášky podané u nás a pak do 
12 m síc  podaná evropská patentová p ihláška u EPO. 
2. Euro-PCT – ast jší, jde o kombinaci PCT s Evropským patentem. Podá se národní p i-
hláška, do 12 m síc  se podá Mezinárodní p ihláška PCT a pak do 31 m síc  se podá Evrop-
ská patentová p ihláška. 
Evropskou patentovou p ihlášku m že podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez 
ohledu na ob anství nebo bydlišt i sídlo. 

Zastupování p i ízení o Evropské patentové p ihlášce:
P ihlašovatelé, kte í nemají bydlišt  nebo sídlo ve smluvním stát , musí být zastoupeni p i 
všech ízeních p ed EPO Evropským patentovým zástupcem, s výjimkou podání evropské 
patentové p ihlášky. Jinak nikdo!
Evropskou patentovou p ihlášku lze podat u EPO v Mnichov , v Haagu nebo v Berlín . 
Od 1. ervence 2002 je možno podávat evropské patentové p ihlášky u ÚPV R. 
Jazyk p ihlášky: ú ední jazyky EPO - angli tina, francouzština a n m ina. 
P ihlašovatelé ze stát  jazykov  diskriminovaných (mají bydlišt  nebo sídlo na území smluv-
ního státu, jehož ú edním jazykem je jiný jazyk než ú ední jazyk EPO), mohou podat evrop-
skou patentovou p ihlášku nap . v R v eštin , p i emž p eklad do n kterého z ú edních 
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jazyk  EPÚ musí p edložit do t í m síc  od podání evropské patentové p ihlášky, nejpozd ji 
však do t inácti m síc  ode dne vzniku práva p ednosti. P ihlašovací poplatek se sníží 
o 20 % (obdobn  je tomu u poplatku za pr zkum, za odpor i za stížnost). 

Tabulka 1 – Vybrané poplatky za evropskou patentovou p ihlášku 
(platné od 6. 12. 2009, platily i v 3/2010)

Poplatek EUR 
P ihlašovací poplatek 180 
P ihlašovací poplatek p i elektronickém podání 100 
Poplatek za rešerši 1050 
Poplatek za ur ení pro jeden nebo více smluvních stát 500 
Poplatek za pr zkum 1565 
Poplatek za ud lení a tisk 790 
Poplatek za podání odporu 670 
Poplatek za podání stížnosti 1120 

ízení p ed EPÚ - ízení o evropské patentové p ihlášce: 
- prvoinstan ní – p ihlašovací, právní, rešeršní odd.; pr zkumová a odporová divize; 
- druhoinstan ní – stížnostní senáty projednávají stížnosti (odvolání) proti rozhodnutí 

prvoinstan ních útvar  EPO; m že podat do 2 m síc , kdo byl v 1. instanci dot en; 
- p ed Velkým stížnostním senátem – vydává rozhodnutí i stanoviska k postoupeným 

mu právním otázkám. Též žádost o revizi Velkým stížnostním senátem. 

ízení prvoinstan ní – t i fáze: 
První fáze - podání evropské patentové p ihlášky; pr zkum formálních náležitostí; zpracová-
ní rešeršní zprávy, po 18 m sících od priority zve ejn ní p ihlášky spolu s rešeršní zprávou 
(kódy X, Y, A) nebo bez ní; písemné stanovisko k patentovatelnosti se nezve ej uje. 
Druhá fáze - podání žádosti o v cný pr zkum nejpozd ji do 6 m síc  od zve ejn ní zprávy 
o evropské rešerši v Evropském patentovém v stníku; pak vlastní pr zkum – t í lenná pr -
zkumová divize; musí být zaplacen poplatek za pr zkum, jinak se p ihláška považuje za vza-
tou zp t. Systém pomocných žádostí – odstup ovaná odpov  na názor pr zkumové divize. 
V kladném p ípad  kon í 2. fáze ud lením evropského patentu (p ihlašovatel musí zaplatit 
790 €, odsouhlasit text a dodat p eklady nárok  do 2 zbývající ú edních jazyk  EPO), jehož 
ú inky nastávají zve ejn ním oznámení o jeho ud lení v Evropském patentovém v stní-
ku, a vydání evropského pat. spisu (evropský patent se rozpadne na svazek národ. patent ). 
T etí fáze - tzv. odpor (dvoustranné ízení) proti ud lenému evropskému patentu m že 
u EPO zahájit kdokoliv (krom  majitele) b hem 9 m síc  od zve ejn ní oznámení o ud lení 
evropského patentu; oponent m že dosáhnout úplného nebo áste ného zrušení evropské-
ho patentu ex tunc pro všechny ur ené státy. Po uplynutí lh ty pro podání odporu lze téhož 
dosáhnout jen ve zrušovacích ízeních p ed jednotlivými národními ú ady i soudy. Zrušení 
evropského patentu v jednom smluvním stát  nemá vliv na jeho platnost v jiných státech. 
Evropský patent má ve smluvních státech, které p ihlašovatel ur il, stejné ú inky jako patent 
ud lený v t chto jednotlivých státech. Ú inky nastávají dnem oznámení o ud lení evropského 
patentu v Evropském patentovém v stníku, jestliže majitel evropského patentu v jednotlivých 
ur ených státech ve stanovené lh t  (v R 3 m síce) p edloží p eklad patentového spisu do 
ú edních jazyk  t chto zemí a zaplatí poplatky za zve ejn ní p ekladu v daném stát . Po-
kud tak neu iní, pokládá se evropský patent v dané zemi za neú inný od po átku. Dle Lon-
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dýnské dohody se 16 lenských stát  EP p eklad  vzdalo ke dni 1. ledna 2011, a to Francie, 
N mecko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Švýcarsko a Velká Británie (mají ú ední 
jazyk shodný s jedním z ú edních jazyk  EPÚ), dále Chorvatsko, Dánsko, Island, Lotyšsko, 
Litva, Ma arsko (nároky musí být v ma arštin ), Nizozemí, Švédsko a Slovinsko (nemají 
ú ední jazyk shodný s jedním z ú edních jazyk  EPÚ). 
Pokud EPO oznámí majiteli nebo p ihlašovateli evropského patentu rozhodnutí o zrušení ev-
ropského patentu nebo že se jeho p ihláška považuje za vzatou zp t nebo se zamítá, má mož-
nost ve lh t  3 m síc  podat u EPO žádost o p em nu (konverzi) této patentové p ihlášky na 
národní patentovou p ihlášku nebo na národní p ihlášku užitného vzoru. 

15 Pr zkum p ihlášky ochranné známky, systém, lh ty ízení 

P i podání p ihlášky ochranné známky do rejst íku provádí Ú ad formální a v cný pr zkum. 
Formální pr zkum – Ú ad zkoumá, zda p ihláška obsahuje zákonem stanovené náležitosti. 
Nespl uje-li p ihláška náležitosti, Ú ad vyzve p ihlašovatele, aby ve stanovené lh t , která 
však musí init alespo  15 dn , zjišt né nedostatky odstranil. 
Nejsou-li odstran ny nedostatky náležitostí, Ú ad podanou p ihlášku odmítne. 
V cný pr zkum – Ú ad zkoumá spln ní absolutních podmínek zápisné zp sobilosti. 
Není-li p ihlašované ozna ení zp sobilé zápisu, Ú ad p ihlášku zamítne. 
Ú ad p ihlášku zamítne, obsahuje-li p ihlašované ozna ení prvky starší ochranné známky, 
která je p ihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k zá-
m n  se starší ochrannou známkou; Ú ad p ihlášku nezamítne, pokud vlastník i p ihlašovatel 
starší ochranné známky ud lí písemný souhlas k zápisu pozd jší ochranné známky do rejst í-
ku. 

Lh ty v pr b hu ízení
- do 1 m síce ode dne podání p ihlášky musí p ihlašovatel zaplatit správní poplatek, ji-

nak Ú ad považuje p ihlášku za nepodanou. Lh tu pro zaplacení správního poplatku 
nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. 

- osoby uvedené v zákon  mohou podat námitky ve lh t  3 m síc  od zve ejn ní p i-
hlášky; 

- proti rozhodnutí Ú adu lze podat ve lh t  1 m síce ode dne doru ení rozhodnutí roz-
klad. Rozklad má odkladný ú inek. Lh tu k podání rozkladu nelze prodloužit a její 
zmeškání nelze prominout; 

- v cné od vodn ní rozkladu musí být Ú adu p edloženo ve lh t  1 m síce ode dne po-
dání rozkladu. Lh tu k podání od vodn ní rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání 
nelze prominout. 
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16 Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky 

Vlastník se m že písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v celém nebo ome-
zeném rozsahu výrobk  a služeb (ex nunc). 
Ú ad zruší na návrh ochrannou známku, jestliže v pr b hu její platnosti nastaly skute nos-
ti pro zrušení ochranné známky (ex nunc): 
- ochranná známka nebyla užívána po dobu 5 let; 
- ochranná známka se stala v d sledku innosti nebo ne innosti vlastníka ozna ením v 

obchod  obvyklým (tzv. „zdruhov la“); 
- jestliže je užívána zp sobem, který m že vést ke klamání ve ejnosti, zejména pokud 

jde o povahu nebo zem pisný p vod známkou ozna ovaných výrobk . 
Ú ad ochrannou známku prohlásí za neplatnou, zcela nebo z ásti, pokud se zjistí, že v dob
zápisu nebyly spln ny zákonem stanovené podmínky (ex tunc). Ochranná známka nebude 
prohlášena za neplatnou, pokud v d sledku užívání získala rozlišovací zp sobilost. Ochranná 
známka m že být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uply-
nutím doby platnosti. 
Ú ad zruší na návrh ochrannou známku na základ  soudního rozhodnutí, podle n hož je její 
užití nedovoleným sout žním jednáním. Zrušení m že nastat zcela nebo jen pro ur ité výrob-
ky a služby. 

17 P ihlašování ochranných známek do zahrani í 

A) Národní cesta – p ihláška se podává v jednotlivých zemích, je to finan n  náro né, proto-
že je pot eba vyhov t požadavk m na podání p ihlášky v jednotlivých zemích v etn  toho, že 
je nutno být zastoupen pro ízení tamním zástupcem; 
B) Mezinárodní cesta – p ihlášku mohou podávat osoby i firmy se sídlem v R, a to pro-
st ednictvím ÚPV k Mezinárodnímu ú adu Sv tové organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
v Ženev  a lze ji uplatnit na všechny státy, které jsou leny Madridské dohody nebo p istou-
pily k Protokolu k této dohod . Cestou mezinárodního zápisu mohou jít p ihlašovatelé, kte í 
mají sídlo nebo trvalý pobyt v R. Mezinárodní ú ad po podání p ihlášky provede formální 
pr zkum a po zápisu OZ do mezinárodního rejst íku vystaví p ihlašovateli osv d ení o mezi-
národním zápisu a informuje o tom jednotlivé ú ady designované v žádosti. Následn
designované ú ady provádí v cný pr zkum zápisné zp sobilosti podle svých národních p ed-
pis . Pokud n který z nich shledá námitky proti zápisné zp sobilosti, vydá vým r o odmítnutí 
ochrany na svém území a zašle jej Mezinárodnímu ú adu. Mezinárodní ú ad vým r zapíše do 
mezinárodního rejst íku a zašle jej majiteli napadené mezinárodní OZ a ten m že pokra ovat 
v ízení o zápisu. Doba platnosti mezinárodního zápisu OZ iní 10 let. 

Po dobu p ti let od mezinárodního zápisu je zápis mezinárodní ochranné známky závislý 
na existenci zápisu této ochranné známky v zemi p vodu – podle Dohody i Protokolu. 
Pokud z jakéhokoli d vodu dojde v této lh t  k zániku ochranné známky, pak bude meziná-
rodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního rejst íku. Doba ochrany mezinárodního zápisu 
na základ  Madridské dohody je deset let, lze ji prodlužovat vždy o deset let. Poplatky za ob-
novu se platí nejpozd ji k datu, kdy m la být obnova provedena. Platí zde poshov cí lh ta 
šest m síc , kdy ješt  m že být platba za obnovu provedena, ovšem za p íslušný p íplatek. 
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16 Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky 
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Pokud z jakéhokoli d vodu dojde v této lh t  k zániku ochranné známky, pak bude meziná-
rodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního rejst íku. Doba ochrany mezinárodního zápisu 
na základ  Madridské dohody je deset let, lze ji prodlužovat vždy o deset let. Poplatky za ob-
novu se platí nejpozd ji k datu, kdy m la být obnova provedena. Platí zde poshov cí lh ta 
šest m síc , kdy ješt  m že být platba za obnovu provedena, ovšem za p íslušný p íplatek. 
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Rozdíly mezi Madridskou dohodou a Protokolem 
Pokud jsou v mezinárodní p ihlášce uvedeny pouze smluvní strany Protokolu, které zárove
nejsou leny Madridské dohody, pak m že dojít k zapsání mezinárodní ochranné známky už 
na základ  podané národní p ihlášky ochranné známky v zemi p vodu. Ovšem podmín-
kou platnosti mezinárodního zápisu je následný zápis ochranné známky u ú adu p vodu, jinak 
bude tento mezinárodní zápis zrušen a z mezinárodního rejst íku vymazán. 
Oficiálním jazykem dle Protokolu je krom  francouzštiny ješt  angli tina a špan lština. 
Ve všech t ech jazycích lze podat p ihlášku nejen pro p ihlášky pod ízené výlu n  Protokolu, 
ale i pro p ihlášky pod ízené Protokolu a Madridské dohod  sou asn . Poplatky už nejsou 
jednotné jako podle Madridské dohody. Smluvní strana Protokolu m že vybírat individuální 
poplatek, ten však nesmí být vyšší než je poplatek národní. 
C) Regionální cesta - na základ  na ízení Rady Evropy . 40/1994 o ochranné známce Ev-
ropských spole enství do zemí Evropské unie. 

18 ízení o ochranné známce Spole enství 

Principy ochranné známky Spole enství (dle Lisabonské smlouvy ochranná známka EU) 
Ochranná známka Spole enství poskytuje ochranu na celém území Spole enství na základ
jediného ízení. Má jednotnou povahu, tj. je platná a má stejné ú inky ve všech lenských 
státech Evropské unie. M že být zapsána, p evedena, zrušena pouze pro celé území EU. 
Jedinou výjimkou je licence, která m že být poskytnuta i jen pro n který stát EU. Užívání
ochranné známky (jinak m že dojít ke zrušení známky) je spln no p i užívání alespo
v jednom stát  EU. 
P ihlášku ochranné známky Spole enství m že podat p íslušník lenského státu EU, osoba 
z lenské zem Pa ížské unijní úmluvy nebo WTO. Je to systém otev ený pro uživatele. 
Základní právní p edpisy o ochranné známce Spole enství: 
- Na ízení Rady . 40/94 ze dne 20. 12. 1993, o komunitární známce; 
- Na ízení Rady (ES) . 207/2009, o ochranné známce Spole enství, nahrazuje Na ízení 

40/1994;
- Na ízení Komise . 2868/95 ze dne 13. 12. 1995, Provád cí p edpis k na ízení 40/94; 
- Na ízení Komise . 2869/95 ze dne 13. 12. 1995, Poplatkové na ízení. 
Ochrannou známkou mohou být nap . písmena, slova, íslice, zkratky, kombinace písmen, 
íslic a zna ek, loga; slogany; obrázky, podobizny, jejich kombinace, etikety; trojrozm rné 

ochranné známky, nap . tvary výrobk i jejich obal ; barvy a kombinace barev; zvukové 
známky. 
P ihlášku ochranné známky Spole enství lze podat u Ú adu pro harmonizaci ve vnit ním trhu 
(OHIM) nebo u ú adu pr myslového vlastnictví lenského státu. P i podání p ihlášky ne-
musí být p ihlašovatel z R zastoupen. 

ízení o p ihlášce 
Po podání p ihlášky OHIM provede pr zkum, zda p ihláška obsahuje p edepsané náležitos-
ti, zda byly ve stanovené lh t zaplaceny p íslušné poplatky a zkoumá zápisnou zp sobilost 
známky. Rešerše není p edepsaná. Ned lá se hluboký v cný pr zkum. Pokud jsou zjišt ny 
nedostatky, OHIM vyzve p ihlašovatele, aby zjišt né vady ve stanovené lh t  odstranil, jinak 
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bude p ihláška zamítnuta. Pokud nejsou zjišt ny žádné vady nebo jsou-li v as odstran ny, 
OHIM p izná p ihlášce datum podání. Pak na žádost vyhotoví rešeršní zprávu v rámci 
Spole enství, v níž jsou starší ochranné známky Spole enství nebo starší p ihlášky ochran-
ných známek Spole enství, které by mohly být namítány v i zápisu ochranné známky Spole-
enství, která je p edm tem p ihlášky. Kopii p ihlášky p edá OHIM ú ad m pr myslové-

ho vlastnictví t ch lenských stát , které oznámily své rozhodnutí provád t vlastní re-
šerše. 
Národní rešeršní zprávy spolu s rešeršní zprávou Spole enství p edá OHIM p ihlašovateli. 
OHIM nezamítne p ihlášku na základ  zjišt ných starších práv z moci ú ední. Ve lh t
jednoho m síce od odeslání rešeršních zpráv p ihlašovateli OHIM p ihlášku zve ejní. 

Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky 
Doba platnosti zápisu ochranné známky EU do rejst íku je deset let ode dne podání p ihláš-
ky. Zápis m že být obnoven, a to vždy na období deseti let. Poplatek 1500/1350 € - elektro-
nicky. 

19 Odborná pomoc a zdroje informací 

Advokáti a patentoví zástupci 
Krom  advokát  jsou oprávn ni zastupovat klienty p i ízení p ed ÚPV patentoví zástupci. 
Ti poskytují odbornou pomoc v záležitostech pr myslového vlastnictví. Patentový zástupce je 
technicky i právn  vzd laný odborník s nejmén  p tiletou praxí v oboru pr myslového vlast-
nictví, který složil odbornou zkoušku u ÚPV. Poradí nejvhodn jší druh ochrany, koncipuje 
patentové nároky a zpracuje pot ebné podklady. 

Informace o pr myslov právní ochran  na Internetu 
www.upv.cz – Ú ad pr myslového vlastnictví R; na úvod nejlepší; 
http://ep.espacenet.com/ - databáze patent  více než 90 stát  sv ta v etn  právního stavu; 
http://wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp - databáze mezinárodních p ihlášek 
ochranných známek; 
http://oami.europa.eu/en/default.htm - databáze komunitárních ochranných známek a komuni-
tárních registrovaných pr myslových vzor ; 
http://www.patzastupci.cz/ - Komora patentových zástupc . 

20 Pr myslov právní informace 

Pr myslov právní informace p edstavují jeden z nejvýznamn jších informa ních zdroj  v dy 
a techniky na sv t . S jejich využitím lze provád t restrukturalizaci výroby i zavád t nové 
technologie. Podnikatel m umož uje eliminovat problémy související s porušováním cizích 
práv a zabránit tak možným ztrátám. 
ÚPV je jedním z úst edních orgán  státní správy eské republiky a plní p edevším funkci 
patentového a známkového ú adu. Do jeho p sobnosti však dnes již nenáleží jen ud lování 
patent  na vynálezy a vedení rejst ík  ochranných známek. V oblasti pr myslov právních 
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informací (IPR information) ÚPV buduje a zp ístup uje fond sv tové i národní patentové 
literatury. V sou asné dob má ÚPV k dispozici cca 30 mil. patentových dokument  z 26 stá-
t  sv ta v etn  dokument , na které byly ud leny patenty na základ  Evropské patentové 
úmluvy (EPC) a Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). ÚPV pracuje také jako informa ní 
centrum. Ve studovn  pro ve ejnost jsou k dispozici klasické i elektronické dokumenty. ÚPV 
má rovn ž smluvn  zajišt n p ístup do databázových center Derwent, STN, Questel, Dialog, 
EPIDOS, EPOIS a CompuServe. 
Patentové informace obecn  jsou informace o technických ešeních. Dále sem lze za adit in-
formace o ochranných známkách, pr myslových vzorech a dalších p edm tech pr myslov
právní ochrany. 
Prost ednictvím internetu jsou zp ístupn ny patentové databáze EPO, patentový a známkový 
ú ad USA, Japonský patentový ú ad a mnoho dalších. 
Na CD-ROM jsou k dispozici nap . národní databáze ochranných známek R - Romarin. 
V stník ÚPV je sou ástí patentové literatury. Byl rozd len na ásti A a B. ást A byla v no-
vána vynález m, pr myslovým a užitným vzor m a topografiím, ást B ochranným známkám 
(zve ejn né p ihlášky, zápis OZ, p ehled obnov, p evody OZ, áste né p evody, zm ny 
v údajích, licen ní smlouvy, zániky, mezinárodní zápisy, výmazy, ú ední opravy apod.). Dnes 
už je V stník pouze v elektronické podob  a ned lí se na ásti A a B. 
Official Journal of the European Patent Office (ú ední v stník EPO) – obsahuje ú ední ozná-
mení a informace o EPO, statistiky a další d ležité informace. 
European Patent Bulletin (Evropský patentový v stník) – I. ást obsahuje základní bibliogra-
fická data o p ihláškách, II. ást data o právním stavu ud lených patent . 

On-line patentové databáze: 
a) databáze patent  a užitných vzor  (ÚPV) 
Obsahuje p ihlášky vynález  zve ejn né od roku 1991, ud lené patenty od . 1 a zapsané 
užitné vzory. Záznamy o dokumentech obsahují základní bibliografická data, k dispozici jsou 
anotace, obrázek nebo chemický vzorec. Databáze je pr b žn  i retrospektivn  dopl ována.

b) esp@cenet (Evropský patentový ú ad) 
Celosv tová databáze obsahující p es 65 mil. patentových dokument . Databáze je p ístupná 
prost ednictvím Evropského patentového ú adu a národních patentových ú ad lenských 
zemí EPC. Od roku 2001 je v provozu rovn ž eské rozhraní. 

c) U.S. Patent and Trademark Office (USPTO): 
Umož uje p ístup do fulltextových databází ud lených patent  a p ihlášek USPTO. Databáze 
obsahuje data od roku 1976. Zvláš  je databáze patent  a zvláš  patentových p ihlášek. 

On-line známkové databáze: 
a) Databáze ochranných známek (ÚPV): 
Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) 
s designací R a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Databáze je aktualizována 
každých 10 minut. Bibliografická data p ihlášek v etn  seznamu výrobk  a služeb jsou do 
databáze dopln na již v den jejich podání. V p ípad  obrazových ochranných známek jsou 
jejich vyobrazení k dispozici b hem t í dn . 
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b) Madrid Express Database (WIPO): 
Data o mezinárodních p ihláškách ochranných známek a designacích, které p ijal Mezinárod-
ní ú ad WIPO v Ženev , ale které ješt  nejsou zapsány v mezinárodním rejst íku ochranných 
známek. 

c) CTM-ONLINE (OHIM): 
Databáze ochranných známek Spole enství (platí ve všech státech Evropské unie). 

d) U.S. Patent and Trademark Office (USPTO): 
Databáze zahrnuje bibliografické záznamy zapsaných ochranných známek USA v etn  p i-
hlášek v ízení. 

On-line databáze pr myslových vzor : 
a) Databáze pr myslových vzor  (ÚPV) 
Databáze obsahuje národní pr myslové vzory zapsané do rejst íku - bibliografie a vyobrazení, 
v kv tnu 2010 od . zápisu 3500. Databáze je pr b žn  i retrospektivn  dopl ována. 

21 Mezinárodní patentové t íd ní 

Mezinárodní patentové t íd ní (MPT) je systém, který umož uje systematické ukládání paten-
tových dokument  a jejich vyhledávání. 
MPT bylo každých p t let dopl ováno v dalším vydání. Poslední, sedmé vydání bylo vydáno 
v roce 2000 (MPT7 – ti MPT sedm). Patentové dokumenty v papírových fondech bylo nutné 
vyhledávat podle vydání MPT, které bylo platné v dob  zat íd ní dokumentu, nap . dokument 
z roku 1987 nutno hledat podle tehdy platné tvrté verze MPT. 
MPT rozd luje celou oblast techniky do osmi základních sekcí: 
A – Lidské pot eby 
B – Pr myslové techniky a doprava 
C – Chemie a hutnictví 
D – Textil a papír 
E – Stavebnictví 
F – Mechanika; osv tlování a topení; vytáp ní; zbran ; práce s trhavinami 
G – Fyzika 
H – Elektrotechnika 
Každá sekce se dále d lí na t ídy a podt ídy, hlavní skupiny a podskupiny, nap .: 
A 42 B 3/00 P ilby; potahy na p ilby 
Je výhodné provád t rešerše i podle MPT. Lze tak nalézt dokumenty, které by dle jiných kri-
térií nemusely být nalezeny, nap . dle klí ových slov, pokud se v názvu i anotaci hledané 
slovo nevyskytuje. 
Od 1. ledna 2002 bylo MPT rozd leno do dvou úrovní, a to základní (core level) a pokro ilé 
(advanced level). Základní úrove  obsahuje asi 40 000 znak , tedy asi t etinu znak  MPT7. 
Má být revidováno každé t i roky, je ur eno pro papírové fondy nebo elektronické zdroje. 
Pokro ilé obsahuje asi 90 000 znak . Revize teoreticky každé t i m síce, provádí se p et i o-
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b) Madrid Express Database (WIPO): 
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ní ú ad WIPO v Ženev , ale které ješt  nejsou zapsány v mezinárodním rejst íku ochranných 
známek. 

c) CTM-ONLINE (OHIM): 
Databáze ochranných známek Spole enství (platí ve všech státech Evropské unie). 

d) U.S. Patent and Trademark Office (USPTO): 
Databáze zahrnuje bibliografické záznamy zapsaných ochranných známek USA v etn  p i-
hlášek v ízení. 

On-line databáze pr myslových vzor : 
a) Databáze pr myslových vzor  (ÚPV) 
Databáze obsahuje národní pr myslové vzory zapsané do rejst íku - bibliografie a vyobrazení, 
v kv tnu 2010 od . zápisu 3500. Databáze je pr b žn  i retrospektivn  dopl ována. 

21 Mezinárodní patentové t íd ní 

Mezinárodní patentové t íd ní (MPT) je systém, který umož uje systematické ukládání paten-
tových dokument  a jejich vyhledávání. 
MPT bylo každých p t let dopl ováno v dalším vydání. Poslední, sedmé vydání bylo vydáno 
v roce 2000 (MPT7 – ti MPT sedm). Patentové dokumenty v papírových fondech bylo nutné 
vyhledávat podle vydání MPT, které bylo platné v dob  zat íd ní dokumentu, nap . dokument 
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A – Lidské pot eby 
B – Pr myslové techniky a doprava 
C – Chemie a hutnictví 
D – Textil a papír 
E – Stavebnictví 
F – Mechanika; osv tlování a topení; vytáp ní; zbran ; práce s trhavinami 
G – Fyzika 
H – Elektrotechnika 
Každá sekce se dále d lí na t ídy a podt ídy, hlavní skupiny a podskupiny, nap .: 
A 42 B 3/00 P ilby; potahy na p ilby 
Je výhodné provád t rešerše i podle MPT. Lze tak nalézt dokumenty, které by dle jiných kri-
térií nemusely být nalezeny, nap . dle klí ových slov, pokud se v názvu i anotaci hledané 
slovo nevyskytuje. 
Od 1. ledna 2002 bylo MPT rozd leno do dvou úrovní, a to základní (core level) a pokro ilé 
(advanced level). Základní úrove  obsahuje asi 40 000 znak , tedy asi t etinu znak  MPT7. 
Má být revidováno každé t i roky, je ur eno pro papírové fondy nebo elektronické zdroje. 
Pokro ilé obsahuje asi 90 000 znak . Revize teoreticky každé t i m síce, provádí se p et i o-
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vání dokument , je ur eno pro elektronické sbírky. Snaží se sblížit s Evropskou patentovou 
klasifikací ECLA. 

22 Rešerše 

P i provád ní patentových rešerší, nap . na stav techniky nebo na novost, v elektronických 
databázích je vhodné zat ídit hledané technické ešení do p íslušné sekce, t ídy, podt ídy, 
hlavní skupiny a podskupiny podle Mezinárodního patentového t íd ní. Toto zat íd ní je jed-
ním z kritérií p i vyhledávání v t chto databázích. Lze je hodnotit jako spolehliv jší než nap . 
vyhledávání dle klí ových slov v názvu i anotaci, nebo  se to slovo v názvu ani anotaci ne-
musí objevit a p esto bude ten dokument relevantní pro náš problém. 
Málo podrobné zat íd ní m že mít za následek p íliš velký po et nalezených dokument . 
V tomto p ípad  je v tší šance, že eliminujeme špatné zat íd ní v d sledku subjektivního ná-
zoru klasifikátora. Naopak p i p íliš podrobném zat íd ní hledaného technického ešení hrozí 
nebezpe í, že n které relevantní dokumenty nenalezneme, i když snížíme informa ní šum. 
N kdy je vhodné za ít rešerši dotazem pomocí klí ových slov a z nalezených dokument  zjis-
tit jejich zat íd ní, zkontrolovat je v p íslušném vydání Mezinárodního patentového t íd ní a 
pak zkusit hledat pomocí tohoto zat íd ní. 
Patentové databáze: 
1. www.upv.cz – obsahuje databáze eských patent  a užitných vzor ; 
2. Esp@ceNET – d ležitá databáze Evropského patentového ú adu. 65 mil. patentových do-
kument . Systém poskytován zdarma. (http://ep.espacenet.com). 
Jsou tam dobré informace o právním stavu. Patentová rodina, rešerše na stav techniky. Do-
kumentace z více než 90 ú ad . 
D ležité – nejen vyhledávání v patentech, je tam též fórum pro uživatele, kde lze konzulto-
vat. Jsou tam též r zné informa ní brožury. 

23 Vymáhání práv z pr myslového vlastnictví 

Sm rnice 2004/48/ES o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, v níž jsou upraveny mož-
nosti vymáhání práv nejen z pr myslového vlastnictví, ale i z práv autorských. 
Cílem sm rnice je zajistit vysokou a rovnocennou úrove  ochrany všech p edm t  pr myslo-
vého vlastnictví, aniž by bylo dot eno používání pravidel hospodá ské sout že. 

eské právo splnilo požadavek na harmonizaci se sm rnicí 2004/48/ES vydáním zvláštního 
zákona o vymáhání práv z pr myslového vlastnictví a novelou autorského zákona. 

Zákon . 221/2006 Sb., o vymáhání práv z pr myslového vlastnictví: 
Vymáhat práva je oprávn n vlastník nebo majitel pr myslového práva, nabyvatel licence a 
profesní organizace (dále jen "oprávn ná osoba"). 
Oprávn ná osoba m že požadovat v i t etí osob , 
a) která za ú elem hospodá ského/obchodního prosp chu držela zboží porušující právo, nebo 
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b) užívala služby porušující právo, nebo 
c) poskytovala služby užívané p i innostech porušujících právo, anebo 
d) ú astnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží i poskytování služeb
informace o p vodu a distribu ních sítích zboží i služeb, kterými je porušováno právo. In-
formací se m že též domáhat návrhem u soudu v ízení o porušení práva. 
Informace obsahují 
a) jméno a p íjmení nebo obchodní firmu i název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrob-

ce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele zboží nebo služby porušující prá-
vo, 

b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, p ijatém nebo objednaném 
množství a o cen  obdržené za dané zboží i služby. 

Oprávn ná osoba se m že domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, aby byly 
odstran ny následky, a to zejména 
a) stažením výrobk  z trhu, 
b) odstran ním nebo zni ením výrobk , 
c) odstran ním nebo zni ením materiál , nástroj  a za ízení ur ených nebo používaných 

p i innostech porušujících nebo ohrožujících právo. 
Soud zni ení nena ídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstran no jinak a zni ení by 
bylo nep im ené tomuto porušení. 
Soud m že na návrh porušovatele práv na ídit namísto opat ení uvedených v odstavci 1 za-
placení pen žního vyrovnání oprávn né osob , a to tehdy, pokud porušovatel nev d l ani ne-
mohl v d t, jestliže by mu tato opat ení zp sobila nep im enou újmu a pen žní vyrovnání 
s oprávn nou osobou se jeví dostate ným. 
Oprávn né osob , jejímuž návrhu bylo vyhov no, m že soud p iznat v rozsudku právo uve-
ejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neusp l, a podle okolností ur it i roz-

sah, formu a zp sob uve ejn ní. 
Oprávn ná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezd vodného obohacení, které získal 
porušovatel v d sledku ohrožení nebo porušení práva, a p im ené zadostiu in ní, byla-li zá-
sahem do práv zp sobena nemajetková újma. P im ené zadostiu in ní m že spo ívat i 
v pen žitém pln ní. 
Prokazování výše vzniklé škody m že n kdy v praxi p sobit obtíže. Proto má majitel pr -
myslového práva možnost navrhnout soudu, aby stanovil náhradu škody pop . výši bezd -
vodného obohacení a p im ené zadostiu in ní paušální ástkou. Je to dispozice soudu.
Soud m že na návrh stanovit náhradu škody, výši bezd vodného obohacení, které získal po-
rušovatel v d sledku ohrožení nebo porušení práva, a p im ené zadostiu in ní paušální ást-
kou nejmén  ve výši dvojnásobku licen ního poplatku, který by byl obvyklý p i získání li-
cence k užívání práva v dob  neoprávn ného zásahu do n j. 
Soud m že na návrh stanovit náhradu škody, výši bezd vodného obohacení, které získal po-
rušovatel v d sledku ohrožení nebo porušení práva, a p im ené zadostiu in ní, jestliže poru-
šovatel p i výkonu inností nev d l ani nemohl v d t, že svým jednáním porušuje práva, pau-
šální ástkou nejmén  ve výši licen ního poplatku, který by byl obvyklý p i získání licence 
k užívání práva v dob  neoprávn ného zásahu do n j. 
Soud p ihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou nap íklad nežádoucí hospodá -
ské d sledky v etn  ztráty zisku, které oprávn ná osoba utrp la, k neoprávn ným zisk m 
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porušovatele práv a p ípadn  i k jiným než hospodá ským hledisk m, jako je nap íklad mo-
rální újma zp sobená oprávn né osob  porušovatelem. 
D ležité je, že zákon . 221/2006 Sb., o vymáhání práv z pr myslového vlastnictví obsahuje 
ustanovení, že: 
M stský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupn
a) ve sporech o nárocích vycházejících z pr myslového vlastnictví; 
b) rozhoduje v R jako soud prvního stupn  pro ochranné známky Spole enství;
c) rozhoduje v R jako soud prvního stupn  pro pr myslové vzory Spole enství; 
d) p ezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Ú adu pr myslového vlastnictví. 

24 Licen ní analogie p i náhrad  škody z porušování práv 
z duševního vlastnictví  

Metoda licen ní analogie oce ování je založena na úvaze, že hodnota nehmotného majetku se 
rovná cen , která by na trhu byla s nejv tší pravd podobností zaplacena za poskytnutí souhla-
su s využíváním shodného nebo obdobného ešení, p ípadn  za jeho p evod. 
Podle zákona . 221/2006 Sb., o vymáhání práv z pr myslového vlastnictví soud m že na 
návrh stanovit náhradu škody, výši bezd vodného obohacení, které získal porušovatel v d -
sledku ohrožení nebo porušení práva, a p im ené zadostiu in ní paušální ástkou nejmén  ve 
výši dvojnásobku licen ního poplatku, který by byl obvyklý p i získání licence k užívání 
práva v dob  neoprávn ného zásahu do n j. Jestliže porušovatel p i výkonu inností nev d l 
ani nemohl v d t, že svým jednáním porušuje práva, paušální ástkou nejmén  ve výši li-
cen ního poplatku, který by byl obvyklý p i získání licence k užívání práva v dob  neopráv-
n ného zásahu do n j. 
Hlavním problémem je prokázání výše škody. Proto že soud m že na návrh stanovit náhradu 
škody, bezd vodné obohacení a p im ené zadostiu in ní paušální ástkou odvozenou od 
licen ních poplatk  jako úm rnou ádn  zakoupené licenci (licen ní analogie). U známek a 
vzor iní obvyklý licen ní poplatek 1 až 2, max. 3 %, u patent  0,5 až 12 %, nej ast ji 2 
až 8 % z isté prodejní ceny zboží neprávem ozna eného cizí známkou nebo neprávem vy-
ráb ného podle cizího patentovaného vynálezu. Jestliže se porušovateli práva neprokáže, že o 
tom v d l, je to nejmén  jednonásobek licen ních poplatk , pokud se prokáže, že o tom v -
d l, je to nejmén  dvojnásobek. 

25 Mandátní smlouva 

Mandátní smlouvu podle § 566 Obch. z. uzavírá advokát nebo patentový zástupce s klientem. 
Mandátní smlouvou se zavazuje mandatá , že pro mandanta na jeho ú et za ídí za úplatu 
ur itou obchodní záležitost uskute n ním právních úkon jménem mandanta nebo uskute -
n ním jiné innosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 
Mandatá  je povinen postupovat p i za izování záležitosti s odbornou pé í. 

innost, k níž se mandatá  zavázal, je povinen uskute ovat podle pokyn  mandanta a 
v souladu s jeho zájmy, které mandatá  zná nebo musí znát. Mandatá  je povinen oznámit 
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mandantovi všechny okolnosti, které zjistil p i za izování záležitosti a jež mohou mít vliv na 
zm nu pokyn  mandanta. 

Od pokyn  mandanta se m že mandatá  odchýlit, jen je-li to naléhav  nezbytné v zájmu 
mandanta a mandatá  nem že v as obdržet jeho souhlas. Ani v t chto p ípadech se však 
mandatá  nesmí od pokyn  odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem. 
Vyžaduje-li za ízení záležitosti uskute n ní právních úkon  jménem mandanta, je mandant 
povinen vystavit v as mandatá i písemn  pot ebnou plnou moc. 
Mandatá  je povinen p edat bez zbyte ného odkladu mandantovi v ci, které za n ho p evzal 
p i vy izování záležitosti. 
Nevyplývá-li ze smlouvy n co jiného, vznikne mandatá i nárok na úplatu, když ádn  vy-
koná innost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda p inesla o ekávaný výsledek, 
i nikoliv. Mandatá  m že požadovat po uzav ení smlouvy p im enou zálohu. 

26 Licen ní smlouva dle obchodního zákoníku 

V obchodním zákoníku je upravena licen ní smlouva k p edm t m pr myslového vlastnictví, 
a to p edevším podle: 
§ 508 – 515 - je použitelná pouze pro p edm ty pr myslového vlastnictví. 
V § 508 je uvedeno základní ustanovení a specifikace licen ní smlouvy jako takové: 
Licen ní smlouvou k p edm t m pr myslového vlastnictví oprav uje poskytovatel nabyva-
tele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z pr myslového vlastnic-
tví a nabyvatel se zavazuje k poskytování ur ité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty (ko-
gentní). 
Licen ní smlouva vyžaduje písemnou formu. Jedná se o kogentní ustanovení. 
Dle § 509 se k výkonu práva vyžaduje zápis do p íslušného rejst íku, a to podle zvláštních 
právních p edpis , tj. podle patentového zákona, zákona o ochranných známkách, atd. (ko-
gentní). 
Zápis licen ní smlouvy do rejst íku se provádí na základ  žádosti podané u Ú adu pr myslo-
vého vlastnictví. Spole n  se žádostí musí být zaplacen správní poplatek ve výši 600,- K . 
V § 510 – 512 jsou uvedeny povinnosti poskytovatele licence. 
Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto 
práva vyžaduje. 
Právo lze prodloužit na základ  žádosti, která se podává Ú adu pr myslového vlastnictví. 
Spole n  se žádostí musí být zaplacen správní poplatek, který je stanoven sazebníkem správ-
ních poplatk . 

Poskytovatel je nadále oprávn n k výkonu práva, jež je p edm tem smlouvy, a k poskytnutí 
jeho výkonu jiným osobám. Ustanovení není kogentní, poskytovatel má tedy možnost uzav ít 
s nabyvatelem licen ní smlouvu bu výlu nou nebo nevýlu nou. Majitel má možnost pone-
chat si právo p edm t licence dále užívat. 
Pokud není v licen ní smlouv  sjednáno jinak, nemá nabyvatel právo ud lovat sublicence. 
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mandantovi všechny okolnosti, které zjistil p i za izování záležitosti a jež mohou mít vliv na 
zm nu pokyn  mandanta. 

Od pokyn  mandanta se m že mandatá  odchýlit, jen je-li to naléhav  nezbytné v zájmu 
mandanta a mandatá  nem že v as obdržet jeho souhlas. Ani v t chto p ípadech se však 
mandatá  nesmí od pokyn  odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem. 
Vyžaduje-li za ízení záležitosti uskute n ní právních úkon  jménem mandanta, je mandant 
povinen vystavit v as mandatá i písemn  pot ebnou plnou moc. 
Mandatá  je povinen p edat bez zbyte ného odkladu mandantovi v ci, které za n ho p evzal 
p i vy izování záležitosti. 
Nevyplývá-li ze smlouvy n co jiného, vznikne mandatá i nárok na úplatu, když ádn  vy-
koná innost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda p inesla o ekávaný výsledek, 
i nikoliv. Mandatá  m že požadovat po uzav ení smlouvy p im enou zálohu. 

26 Licen ní smlouva dle obchodního zákoníku 

V obchodním zákoníku je upravena licen ní smlouva k p edm t m pr myslového vlastnictví, 
a to p edevším podle: 
§ 508 – 515 - je použitelná pouze pro p edm ty pr myslového vlastnictví. 
V § 508 je uvedeno základní ustanovení a specifikace licen ní smlouvy jako takové: 
Licen ní smlouvou k p edm t m pr myslového vlastnictví oprav uje poskytovatel nabyva-
tele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z pr myslového vlastnic-
tví a nabyvatel se zavazuje k poskytování ur ité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty (ko-
gentní). 
Licen ní smlouva vyžaduje písemnou formu. Jedná se o kogentní ustanovení. 
Dle § 509 se k výkonu práva vyžaduje zápis do p íslušného rejst íku, a to podle zvláštních 
právních p edpis , tj. podle patentového zákona, zákona o ochranných známkách, atd. (ko-
gentní). 
Zápis licen ní smlouvy do rejst íku se provádí na základ  žádosti podané u Ú adu pr myslo-
vého vlastnictví. Spole n  se žádostí musí být zaplacen správní poplatek ve výši 600,- K . 
V § 510 – 512 jsou uvedeny povinnosti poskytovatele licence. 
Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to povaha tohoto 
práva vyžaduje. 
Právo lze prodloužit na základ  žádosti, která se podává Ú adu pr myslového vlastnictví. 
Spole n  se žádostí musí být zaplacen správní poplatek, který je stanoven sazebníkem správ-
ních poplatk . 

Poskytovatel je nadále oprávn n k výkonu práva, jež je p edm tem smlouvy, a k poskytnutí 
jeho výkonu jiným osobám. Ustanovení není kogentní, poskytovatel má tedy možnost uzav ít 
s nabyvatelem licen ní smlouvu bu výlu nou nebo nevýlu nou. Majitel má možnost pone-
chat si právo p edm t licence dále užívat. 
Pokud není v licen ní smlouv  sjednáno jinak, nemá nabyvatel právo ud lovat sublicence. 
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Poskytovatel je povinen bez zbyte ného odkladu po uzav ení licen ní smlouvy poskytnout 
nabyvateli veškeré podklady a informace pot ebné k výkonu práva podle smlouvy. 
Nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace p ed t etími osobami. Po 
zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat poskytnuté 
informace do doby, kdy se stanou obecn  známými. 
Pokud je nabyvatel omezován na výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby 
toto právo porušují, je povinen bez zbyte ného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. 
Poskytovatel je povinen bez zbyte ného odkladu u init pot ebná právní opat ení 
k ochran  výkonu práva nabyvatelem. 
Licence na p edm ty p ihlášek nejsou uvedeny v ustanoveních § 508 až 515 obchodního zá-
koníku, lze ale použít smlouvu nepojmenovanou podle § 269 odst. 2: Ú astníci mohou uzav ít 
i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy (tzv. smlouva nepojmenovaná - 
innominátní kontrakt). Jestliže však ú astníci dostate n  neur í p edm t svých závazk , 
smlouva uzav ena není. Je použitelná také pro nechrán né nehmotné statky, nap . know-how, 
data a informace. 

27 Licen ní smlouva dle autorského zákona 

Licen ní smlouvou dle autorského zákona autor poskytuje nabyvateli oprávn ní k výkonu 
práva dílo užít (licenci) k jednotlivým zp sob m nebo ke všem zp sob m užití, v rozsahu 
omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout 
autorovi odm nu. 

Zp soby užití díla: 
- rozmnožování; 
- rozši ováním originálu nebo rozmnoženiny; 
- pronájmem originálu nebo rozmnoženiny; 
- p j ováním originálu nebo rozmnoženiny; 
- vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla; 
- sd lováním díla ve ejnosti; 
- živé provozování díla a jeho p enos; 
- provozování díla ze záznamu a jeho p enos; 
- vysílání rozhlasem nebo televizí; 
- p enos rozhlasového nebo televizního vysílání; 
- provozování rozhlasového i televizního vysílání. 
Licence m že být poskytnuta jako licence výhradní nebo nevýhradní, nestanoví-li zvláštní 
právní p edpis jinak. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. 
V p ípad výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci t etí osob  a je povinen, není-li 
sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo zp sobem, ke kterému licenci ud lil. 
V p ípad  nevýhradní licence je autor nadále oprávn n k výkonu práva užít dílo zp sobem, ke 
kterému licenci ud lil, jakož i k poskytnutí licence t etím osobám. 
Je-li tak sjednáno ve smlouv , m že nabyvatel oprávn ní tvo ící sou ást licence zcela nebo 
z ásti poskytnout t etí osob  (podlicence). 
Nabyvatel m že licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora; o postoupení licence a 
o osob  postupníka je povinen autora informovat bez zbyte ného odkladu. 
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P i prodeji podniku i jeho ásti, která tvo í jeho samostatnou organiza ní složku, se k p e-
chodu licence souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak. 
Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouv  dohodnuta výše odm ny nebo v ní musí 
být alespo  stanoven zp sob jejího ur ení. 
Licence m že být omezena na jednotlivé zp soby užití díla; zp soby užití díla mohou být 
omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo asu. 
Zánik licence: Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla ud lena licen-
ce, p echází práva a povinnosti z licen ní smlouvy na jejího právního nástupce. Licen ní 
smlouva m že takový p echod práv a povinností na právního nástupce vylou it. 

28 Náklady na pr myslov právní ochranu 

Náklady na pr myslov právní ochranu uvádí následující tabulka. 
tabulka 2 - Patenty a užitné vzory 

Národní ízení ( eský patent) K  P edpoklady 
správní poplatky 5 800 20 stran popisu, 10 nárok , trvání ochrany 

10 let udržovací poplatky 19 000 
zastupování 

Evropský patent   
poplatky EPO 123 000 6 stát , trvání ochrany 10 let, ceny roku 

2007, kurz 1 EUR = 28 K . (Zdroj: Study 
on the Cost of Patenting. European Patent 
Office, 2004) 

udržovací poplatky 305 000 
náklady na p eklady 186 000 
zastupování 270 000 
Celkem 884 000 

PCT   
poplatek p ijímacímu ú adu PCT 73 000 8 stát , trvání ochrany 10 let, ceny roku 

2007, kurz 1 EUR = 28 K . (Zdroj: Study 
on the Cost of Patenting. European Patent 
Office, 2004) 

poplatek ú adu (EPO) 106 000 
udržovací poplatky 448 000 
náklady na p eklady 339 000 
zastupování 350 000 
Celkem 1 316 000 

Užitný vzor ( eský)   
správní poplatky 13 000 trvání ochrany 10 let 
zastupování 

tabulka 3 - Ochranné známky 

Národní ízení ( eská ochranná známka)   
správní poplatky 5 000 Trvání ochrany 10 let 
zastupování 

mezinárodní ízení   
poplatky WIPO 18 000 ernobílé provedení, 3 t ídy výrobk  a 

služeb, 5 stát , trvání ochrany 10 let, ceny 
roku 2007, kurz 1 CHF = 18 K

zastupování 

Ochranná známka Spole enství (komunitární známka)   
poplatky OHIM 49 000 3 t ídy výrobk  a služeb, trvání ochrany 10 

let, ceny roku 2007, kurz 1 EUR = 28 Kzastupování 
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P i prodeji podniku i jeho ásti, která tvo í jeho samostatnou organiza ní složku, se k p e-
chodu licence souhlas autora nevyžaduje, není-li sjednáno jinak. 
Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouv  dohodnuta výše odm ny nebo v ní musí 
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smlouva m že takový p echod práv a povinností na právního nástupce vylou it. 

28 Náklady na pr myslov právní ochranu 

Náklady na pr myslov právní ochranu uvádí následující tabulka. 
tabulka 2 - Patenty a užitné vzory 

Národní ízení ( eský patent) K  P edpoklady 
správní poplatky 5 800 20 stran popisu, 10 nárok , trvání ochrany 

10 let udržovací poplatky 19 000 
zastupování 

Evropský patent   
poplatky EPO 123 000 6 stát , trvání ochrany 10 let, ceny roku 

2007, kurz 1 EUR = 28 K . (Zdroj: Study 
on the Cost of Patenting. European Patent 
Office, 2004) 

udržovací poplatky 305 000 
náklady na p eklady 186 000 
zastupování 270 000 
Celkem 884 000 

PCT   
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poplatek ú adu (EPO) 106 000 
udržovací poplatky 448 000 
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zastupování 350 000 
Celkem 1 316 000 

Užitný vzor ( eský)   
správní poplatky 13 000 trvání ochrany 10 let 
zastupování 

tabulka 3 - Ochranné známky 

Národní ízení ( eská ochranná známka)   
správní poplatky 5 000 Trvání ochrany 10 let 
zastupování 

mezinárodní ízení   
poplatky WIPO 18 000 ernobílé provedení, 3 t ídy výrobk  a 

služeb, 5 stát , trvání ochrany 10 let, ceny 
roku 2007, kurz 1 CHF = 18 K

zastupování 

Ochranná známka Spole enství (komunitární známka)   
poplatky OHIM 49 000 3 t ídy výrobk  a služeb, trvání ochrany 10 

let, ceny roku 2007, kurz 1 EUR = 28 Kzastupování 
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tabulka 4 - Pr myslové vzory 

Národní ízení ( eský pr myslový vzor)   
správní poplatky 10 000 trvání ochrany 15 let 
zastupování   

Pr myslový vzor Spole enství   
poplatky OHIM 16 000 trvání ochrany 15 let, ceny roku 2007, kurz 

1 EUR = 28 Kzastupování 

29 Zp soby oce ování práv z pr myslového vlastnictví 

Existuje n kolik zp sob  a metod oce ování používaných v zahrani í. V našich ekonomic-
kých podmínkách jsou t i tradi ní p ístupy: 

A) Tržní p ístup 
Klade d raz na srovnávací charakteristiky nehmotných statk . Je použitelný, pokud je 
k dispozici dostate né množství údaj  o trhu srovnatelných nehmotných statk . 

B) Nákladový p ístup 
- metoda považuje za hodnotu nehmotných statk  náklady, které by investor zaplatil p i 

získání náhradních nehmotných statk , a to stejn  užite ných; 
- nejvyšší cena = náhrada náklad ; 
- bere se v úvahu i okolnost, zda odhadované (staré) nehmotné statky nejsou mén  uži-

te né než nové, tedy i zastarání z r zných hledisek. 

C) Výnosový p ístup 
a) p ír stek p ínosu, resp. míry zisku 
Lze použít v p ípadech, kdy lze v praxi prokázat, že výrobky ozna ené ochrannou známkou 
mají v prodejní cen  zakalkulován vyšší zisk oproti stejnému nebo obdobnému výrobku neo-
zna ovanému ochrannou známkou. 

b) p edpokládaná ztráta výnosu resp. zisku 
Vychází nap . ze scéná e, že majitel patentu ztratí právo jej využívat a následkem je snížení 
dosavadního zisku, pop . i zánik zisku. Ztráta možnosti nadále využívat patentovanou techno-
logii výrazn  sníží objem prodeje, míru zisku a celkový výnos výrobce. 

c) reziduální (z statkové) výnosové metody 
Jsou založeny na p edpokladu, že od celkového výnosu, zjišt ného z veškerého podnikání 
organizace, se ode te výnos spojený s hmotným majetkem. Vypo tená ástka = výnos, který 
je možno p isoudit nehmotným statk m. 
Používá se v p ípad , kdy hodnocená pr myslová práva p edstavují hlavní sou ást majetku, 
s jehož využitím organizace produkuje výnos. Je to náro ná metoda, je t eba kalkulovat 
s firemními pr m rnými finan ními náklady a s diskontní sazbou. 

d) licen ní analogie - pat í mezi nejužívan jší 
Je založena na teorii, že hodnota pr myslového práva (ale i know-how) se rovná cen , která 
by byla zaplacena za souhlas s využíváním shodného nebo obdobného ešení, pokud by je 
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sám subjekt nevlastnil. Tedy musel by zakoupit licenci od t etí osoby a platit poplatky po do-
bu licen ní smlouvy. Metodu lze použít i v tuzemsku. V zahrani í nejpoužívan jší metoda 
oce ování pr myslových práv. 
Za licenci se platí p im ená finan ní úhrada (licen ní poplatky) v závislosti na objemu výro-
by, resp. prodeje – výše licen ních poplatk  je obvykle v procentech. 
Výše licen ního poplatku vyjad uje i pom r rozd lení zisku z licen ní výroby mezi poskyto-
vatele (1/3) a nabyvatele licence (2/3) a je v r zných oborech odlišná. 
Procentní sazby licen ních poplatk  se u patent  obvykle pohybují od 0,5 do 12 %, nej ast ji 
2 až 8 % z isté prodejní ceny, u práv na ozna ení bývají nižší, 0,3 až 3 %, obvykle 1 %. 
Ro ní ocen ní nehmotného majetku se po ítá podle vztahu: 

HV = RV x LP x KZ x KK x PM        (1) 
kde 
HV ro ní ocen ní nehmotného majetku 
RV ro ní rozsah výroby ve finan ním vyjád ení (prodej, tržby) 
LP licen ní poplatek 
KZ koeficient zastarání 
KK koeficient míry kapitalizace 
PM podíl nehmotného majetku na výrob

Oce ování pr myslových práv podle zákona . 151/1997 Sb. o oce ování majetku 
Pr myslová práva se dle zákona . 151/1997 Sb. oce ují výnosovým zp sobem, a to jako 
sou et diskontovaných budoucích ro ních istých výnos , vyplývajících z t chto práv. 
Ro ní istý výnos užívání se ur í ze smlouvy o užívání práva nebo podle skute nosti za po-
slední rok p ed ocen ním v období p ti let p edcházejících roku ocen ní. Problém je, že ro ní 
istý výnos užívání je nejasná ekonomická kategorie.

Nelze-li právo ocenit, i z d vodu neužívání práva, nebo je-li cena zjišt ná výše uvedeným 
zp sobem nep im en  vyšší nebo nižší než cena obvyklá, ocení se právo cenou obvyklou. 
Cena obvyklá = cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop . obdobného majet-
ku, nebo p i poskytování stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocen ní. 
Ocen ní se provádí podle vztahu: 

( )= +
=

n

j
jp

j
V

z
C

1 1001
          (2) 

kde 
CV cena majetkového práva zjišt ná výnosovým zp sobem, 
zj ro ní istý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno, 
p míra kapitalizace v procentech uvedená v p íloze . 16 vyhlášky 3/2008 Sb., 
j po adové íslo roku, ve kterém bude právo užíváno, 
n po et let, po která bude právo užíváno, nejvýše však po et let podle ustanovení § 17 

odst. 3., tedy 5 let u pr myslových práv a 10 let u práv na ozna ení. 
Podle položky . 11 p ílohy . 16 vyhlášky je míra kapitalizace majetkových práv 12 % 
v dubnu 2010. 
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sám subjekt nevlastnil. Tedy musel by zakoupit licenci od t etí osoby a platit poplatky po do-
bu licen ní smlouvy. Metodu lze použít i v tuzemsku. V zahrani í nejpoužívan jší metoda 
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kde 
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zj ro ní istý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno, 
p míra kapitalizace v procentech uvedená v p íloze . 16 vyhlášky 3/2008 Sb., 
j po adové íslo roku, ve kterém bude právo užíváno, 
n po et let, po která bude právo užíváno, nejvýše však po et let podle ustanovení § 17 

odst. 3., tedy 5 let u pr myslových práv a 10 let u práv na ozna ení. 
Podle položky . 11 p ílohy . 16 vyhlášky je míra kapitalizace majetkových práv 12 % 
v dubnu 2010. 
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30 Porovnání pr myslových práv, autorských práv a ob-
chodního tajemství 

Porovnání pr myslových práv a autorských práv 
Autorské právo chrání formu vyjád ení myšlenky, nikoliv však myšlenku samotnou. Myšlen-
ka obsažená v autorském díle nemusí být nová. Autorská práva k dílu vznikají okamžikem, 
kdy je dílo vyjád eno v jakékoli objektivn  vnímatelné podob . Pr myslová práva vznikají 
registrací. U vynález  a technických ešení nutno zobec ovat. Na ešení m že p ijít více vy-
nálezc  ve stejnou dobu nezávisle na sob . 

Porovnání obchodního tajemství a patentu 
P i porušení nebo ohrožení obchodního tajemství p ísluší podnikateli právní ochrana jako p i 
nekalé sout ži. Osoby, jejichž práva byla nekalou sout ží porušena nebo ohrožena, se na ruši-
teli mohou domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav, dále p im e-
ného zadostiu in ní, které m že být poskytnuto i v pen zích, náhrady škody a vydání bez-
d vodného obohacení. 
Hlavní rozdíl je v tom, že p i porušení nebo ohrožení obchodního tajemství je d kazní b e-
meno na stran  podnikatele provozujícího podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, 
zatímco u patent  je na stran  (i jen domn lého) ohrožovatele i porušovatele práv z patentu. 
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