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Právo průmyslového 
vlastnictví II

Užitné vzory

malý patent
rychlá a levná ochrana
pramenem práva je zákon 478/1992 Sb. 
ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
přesahují rámec pouhé odborné 
dovednosti
od patentu se liší požadavkem a úrovní 
řešení

Základní ustanovení
§ 1

Technická řešení, která jsou nová, 
přesahují rámec pouhé odborné 
dovednosti a jsou průmyslově 
využitelná, se chrání užitnými vzory.
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Co není užitný vzor § 2

Technickými řešeními podle tohoto zákona 
nejsou zejména:

a)objevy, vědecké teorie a matematické 
metody,

b)pouhé vnější úpravy výrobků,
c)plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní 
činnosti,

d)programy počítačů,
e)pouhé uvedení informace.

§ 4

Užitnými vzory nelze chránit
a)technická řešení, která jsou v rozporu 

s obecnými zájmy, zejména se zásadami 
lidskosti a veřejné morálky,

b)odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož 
i biologické reproduktivní materiály,

c)způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Podmínky zápisu

- Platí obdobné podmínky jako pro 
patenty

- Novost §4
- Průmyslová využitelnost § 5
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Původce užitného vzoru

Právo na užitný vzor má jeho původce 
§6
Původce je ten kdo užitný vzor vytvořil 
svojí tvůrčí duševní činností

Přihláška a zápis užitného 
vzoru

Podává se na ÚPV
Obsah přihlášky je stanoven (popis 
technického řešení, předmět ochrany 
musí být přesně vymezen)
Podáním přihlášky vzniká právo 
přednosti
Možnost přeměny evropské patentové 
přihlášky na přihlášku (§ 10)

Zápis přihlášky

Zápis do rejstříku 
Zápisem vzniká ochrana 
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Účinky užitného vzoru
1) Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí 

technické řešení chráněné užitným vzorem při své 
hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo 
upotřebit.

(2) Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout 
souhlas k využívání technického řešení chráněného 
užitným vzorem (licence) jiným osobám nebo na ně 
užitný vzor převést.

(3) Práva vyplývající z patentu uděleného na základě 
přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti 
nesmějí být v případě střetu vykonávána bez 
souhlasu majitele užitného vzoru.

Doba platnosti
1) Užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání 
přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky 
vynálezu se shodným předmětem (§ 10 a 10a).

(2) Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží 
Úřad na žádost majitele užitného vzoru až dvakrát 
vždy o tři roky.

(3) O prodloužení doby platnosti užitného vzoru lze 
požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti.

(4) Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po 
uplynutí doby stanovené v odstavci 1, Úřad prodlouží 
dobu platnosti zápisu užitného vzoru bez žádosti 
majitele užitného vzoru.

Zánik užitného vzoru

Uplynutím času
Na žádost majitel (vzdáním se)
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Další ustanovení zákona 

výmaz užitného vzoru
odnětí ochrany
rejstřík

Práva k využívání užitného vzoru se 
převádí pomocí licenční smlouvy
Platí obdobná ustanovení jako pro 
vynálezy

Souběžná ochrana vynálezu 
patentem a užitným vzorem

Je možné obojí 
Při rozhodování je třeba posuzovat:

důvod ochrany
tvůrčí úroveň a druh řešení
dlouhodobost a počátek účinků ochrany
předchozí předuveřejněné řešení
obranyschopnost dosažené právní ochrany
náklady na přihlášení a udržování ochrany

Průmyslové vzory

Základním smyslem je ochrana designu
Pramenem je zákon č. 207/2000 Sb. 
Ustanoveními tohoto zákona není 
dotčena ochrana poskytovaná shodným 
předmětům podle práva autorského, 
občanského, práva k ochranným 
známkám, popřípadě jiným zvláštním 
právním předpisem.
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Průmyslový vzor  a jeho 
původce

a) průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, 
spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury 
nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení,

b) výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený se rozumí  předmět, 
včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného 
výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, 
s výjimkou počítačových programů,

c) složeným výrobkem se rozumí výrobek, který se skládá z několika 
součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání 
a nové sestavení výrobku,

d) původcem průmyslového vzoru se rozumí ten, kdo průmyslový vzor 
vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru 
ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor 
vytvořen.

Co není průmyslový vzor

Technické a konstrukční řešení
Přenesení známe vnější úpravy na jiný 
výrobek nebo jeho úprava
Záměna materiálu pro vnější úpravu 
výrobku
Architektonické řešení stavby 

….

Podmínky ochrany

Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li 
nový a má-li individuální povahu.
- Novost 
- Individuální povaha
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Zpřístupnění veřejnosti
(1) Pro účely posuzování podle § 4 a 5 se má za to, že průmyslový vzor 

byl zpřístupněn veřejnosti, byl-li zveřejněn na základě zápisu do 
rejstříku nebo vystaven, užíván v obchodě nebo jinak zveřejněn.
Průmyslový vzor však není považován za zpřístupněný veřejnosti 
tehdy, pokud s ním byla seznámena třetí osoba pod výslovnou či 
předpokládanou podmínkou důvěrnosti.

(2) Za zpřístupnění veřejnosti se pro účely posuzování § 4 a 5 
nepovažuje případ, jestliže byl průmyslový vzor, pro který se 
požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového 
vzoru, jeho právním nástupcem nebo třetí osobou jako důsledek 
poskytnuté informace nebo jednání uskutečněného původcem 
průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem, a to během 12 
měsíců přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva 
přednosti.

Průmyslový vzor nelze zapsat

pokud je v rozporu s dobrými mravy  
nebo s veřejným pořádkem
Úřad do rejstříku nezapíše průmyslový 
vzor, je-li již v České republice zapsán 
shodný průmyslový vzor s dřívějším 
právem přednosti

Rozsah ochrany

Je dán popisem v rejstříku s uvedením 
technické funkce a znaků, které musí 
být reprodukovány
Při posouzení rozsahu ochrany je nutné 
přihlédnout k míře volnosti původce
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Počátek a doba trvání ochrany

(1) Ochrana zapsaného průmyslového 
vzoru trvá 5 let od data podání 
přihlášky.

(2) Vlastník zapsaného průmyslového 
vzoru může tuto dobu ochrany 
opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až 
na celkovou dobu 25 let od data podání 
přihlášky průmyslového vzoru.

Právo na průmyslový vzor

Přísluší původci
Spolupůvodce dle rozsahu jeho podílu
Zaměstnanecký průmyslový vzor –
obdobný postup jako u vynálezů

Účinky zapsaného 
průmyslového vzoru

(1) Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo 
užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho 
souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným 
osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním 
průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na 
trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový 
vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového 
výrobku k uvedeným účelům.

(2) Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání 
přihlášky. Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, jeho vlastník může 
uplatňovat práva ze zápisu vůči třetím osobám jen tehdy, není-li 
průmyslový vzor užíván v dobré víře.
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Omezení práv
1) Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se 

nevztahují na
a) jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní účely,
b) jednání třetích osob uskutečněná pro experimentální účely,
c) jednání třetích osob spočívající v reprodukci pro účely citace nebo 

výuky, za předpokladu, že tato jednání jsou slučitelná s poctivou 
obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně na úkor řádnému užívání 
průmyslového vzoru a že je uveden zdroj.
(2) Dále se práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru 
nevztahují na

a) zařízení lodí a letadel registrovaných v jiné zemi, dostanou-li se 
přechodně na území České republiky,

b) dovoz náhradních dílů a příslušenství do České republiky za účelem 
opravy takového dopravního prostředku,

c) uskutečnění oprav tohoto dopravního prostředku.

Zánik a výmaz

Zánik – uplynutím doby nebo se 
vzdáním práva
Výmaz – pokud je průmyslový vzor 
zapsán v rozporu se zákonem

Zapsaný průmyslový vzor jako 
předmět vlastnictví

Vlastnictví se převádí písemnou smlouvou 
s účinností data zápisu do rejstříku
Může být předmět práva zástavního a 
předmětem výkonu rozhodnutí (exekuce)
Souhlas s užíváním se uděluje licenční 
smlouvou
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Licence
(1) Souhlas (licence) k využívání zapsaného 
průmyslového vzoru se uděluje licenční smlouvou.

(2) Licence může být výlučná či nevýlučná.

(3) Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím 
osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů.

(4) Na licenční smlouvy a vztahy z nich vzniklé se použije 
ustanovení obchodního zákoníku.
Spulovlastnictví se řeší jako podílové spoluvlastnictví dle 
Obč.Z

Řízení o přihlášce 

Obsah přihlášky je vymezen § 35
Může být podána i jako hromadná
Dnem podání vzniká přihlašovatelovi právo 
přednosti
Přihláška je podrobena průzkumu a pokud 
vyhoví potom dochází k zápisu prům. vzoru 
do rejstříku, který vede ÚPV
Zápis do rejstříku je oznámen ve Věstníku 
ÚPV

Mezinárodní třídění
Pro průmyslové vzory se používá pro mezinárodní 
třídění systém dohodnutý v  Lokarnské dohodě ( z 8. 
října 1968 a doplněném znění)
Mezinárodní třídění obsahuje:

seznam tříd a podtříd
abecední seznam výrobků, ve kterých jsou průmyslové vzory 
ztělesněny s určením tříd a podtříd, do kterých jsou zařazeny
vysvětlivky

V současné době 32 tříd a 223 podtříd, 6600 položek
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Ochrana topografií 
polovodičových prvků

Pramen práva je zákon č. 521/1991 
Sb.o ochraně topografií polovodičových 
prvků
Zákon stanovuji tři možné předměty 
ochrany:
- vlastní polovodičový výrobek
- samostatné využitelné části topografie
- zobrazení pro výrobu topografií

Předmět ochrany
(1) Topografií se pro účely tohoto zákona rozumí série jakkoli zafixovaných 

nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující
trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek 
skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy 
polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového 
výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

(2) Polovodičovým výrobkem se pro účely tohoto zákona rozumí konečná nebo 
mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění 
elektronické funkce a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího 
vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou 
vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném 
uspořádání.

(3) Obchodním využitím se pro účely tohoto zákona rozumí prodej, pronájem, 
nabídka nebo jiný způsob obchodní distribuce topografie nebo 
polovodičového výrobku obsahujícího topografii nebo výrobku obsahujícího 
polovodičový výrobek.

Právo na ochranu

Právo na ochranu přísluší původci
Pokud je topografie vytvořena jako výsledek 
plnění pracovního úkolu, potom právo přísluší 
zaměstnavateli
Právo na ochranu topografie je převoditelné
Právo na ochranu topografie zanikne uplynutím 
15 let ode dne jejího vytvoření, jestliže 
topografie nebyla obchodně využívána jinak než 
skrytě nebo nebyla přihlášena u Úřadu 
průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”)
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Přihláška topografie

Podává se písemně Úřadu
Formální náležitosti jsou stanovené zákonem
Přihlašovatel je oprávněn některé 
z požadovaných podkladů umožňujících 
identifikaci topografie nebo jejich částí označit 
jako obchodní nebo výrobní tajemství; Jako 
obchodní nebo výrobní tajemství nemohou 
být označeny podklady jako celek.

Zápis topografie

Po splnění podmínek daných zákonem
Zapisuje se do rejstříku
Zveřejňuje se ve Věstníku
Podklady lze po zápisu zpřístupnit třetím 
osobám, pokud netvoří obchodní 
tajemství

Vznik a doba trvání 
ochrany

1) Ochrana topografie vzniká
a) ke dni prvního nikoli skrytého obchodního využití 

topografie, jestliže tato topografie byla předmětem 
řádné přihlášky podané u Úřadu ve lhůtě 2 let od tohoto 
využití, nebo

b) ke dni podání řádné přihlášky jestliže topografie nebyla 
dříve obchodně využita, popřípadě byla-li využita pouze 
skrytě.

(2) Doba trvání ochrany topografie skončí uplynutím 10 let
od konce kalendářního roku, v němž tato ochrana 
vznikla.
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Účinky ochrany
Bez souhlasu (licence) majitele topografie nikdo nesmí:
a) reprodukovat topografii nebo její samostatně využitelné části 

a zhotovovat zobrazení topografie pro výrobní účely,
b) vyrábět polovodičový výrobek, ve kterém je chráněná topografie 

obsažena,
c) obchodně využívat topografii nebo polovodičový výrobek, který 

obsahuje chráněnou topografii nebo její samostatně využitelné části, 
jakož i zobrazení topografie sloužící k jeho výrobě, nebo je k tomuto 
účelu dovážet.

(2) Účinky ochrany lze vůči třetím osobám uplatnit až po zápisu 
topografie do rejstříku.

(3) Jestliže majitel topografie prokáže, že třetí osoba před datem 
uvedeným v § 9 odst. 1 topografii podvodně reprodukovala, 
obchodně využila, popřípadě ji za těmito účely dovezla, má právo se 
vůči této třetí osobě domáhat přiměřené náhrady.

Účinky ochrany  topografie

1) Účinky ochrany topografie se nevztahují na
a) činnosti prováděné k neobchodním účelům,
b) reprodukci topografie k účelům analýzy, výzkumu, vývoje nebo vzdělávání,
c) obchodní využití topografie, která byla vytvořena na základě analýzy, 

výzkumu nebo vývoje podle ustanovení písmene b), pokud tato další 
topografie odpovídá podmínkám stanoveným v § 1 odst. 1,

d) následné obchodní využívání topografie nebo polovodičového výrobku 
obsahujícího chráněnou topografii, uvedených do oběhu majitelem 
topografie nebo s jeho výslovným souhlasem.

(2) Účinky ochrany topografie se nevztahují na osobu, která v dobré víře získá 
polovodičový výrobek obsahující chráněnou topografii, uvedený do oběhu 
bez souhlasu majitele topografie. Od doby, kdy se tato osoba dozvěděla 
nebo lze důvodně předpokládat, že se dozvědět mohla, že tento výrobek 
obsahuje chráněnou topografii, je povinna zaplatit majiteli topografie na 
jeho žádost za další obchodní využívání tohoto výrobku přiměřenou 
náhradu, pro jejíž výši je rozhodný rozsah dalšího obchodního využívání.

Výmaz topografie

Na základě písemného podání k Úřadu
Výmaz lze provést pokud nejsou 
splněny podmínky způsobilosti ochrany
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Ostatní ustanovení

Rejstřík a Věstník
Převod práva – formou licenční smlouvy 
(obdobný postup jako u vynálezů)
Spolumajitelství 
Nucená licence

Ochrana know-how

Know-how – jak na to
Psané i nepsané výrobní, obchodní a 
jiné zkušenosti
Patří sem tzv. nepatentované (utajené) 
vynálezy
Pojem know–how souvisí s pojmem 
obchodního tajemství (§ 17 zákona 
513/1992 Sb. – Obchodní zákoník)

Obchodní tajemství

Jsou skutečnosti obchodní, výrobní či 
technické povahy související s podnikem, 
které mají skutečnou nebo alespoň 
potenciální hodnotu, ať již materiální či 
nemateriální povahy, že tyto skutečnosti 
nejsou v příslušných obchodních kruzích 
běžně dostupné a že podnikatel má zájem 
na jejich utajení a toto utajení 
odpovídajícím způsobem zajišťuje.
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Výhody – nekonečná doba ochrany
Nevýhody – neexistence registrovaného 
práva – možnost zneužití a nemožnost 
náhrady vzniklé újmy
Know-how je možné převést pomocí licenční 
smlouvou  - franchising

Právní ochrana ochranných 
známek

Ochranná známka (OZ) – „označení 
výrobků a služeb“
OZ plní tyto funkce:

rozlišovací (rozlišuje výrobky)
ochrannou (garanční) – spojení s ochranou 
výrobku nebo služby
propagační
soutěžní                                                     

Prameny práva
První úprava na území ČR – Císařský patent č. 230 
ze dne 7. 12. 1858
Nová právní úprava platná od 1. 4. 2004 – zákon 
č. 441/2003 nahradil zákon č. 137/1995 Sb. o 
ochranných známkách
Nový zákon odpovídá pojetí známkoprávní 
ochrany směrnice Rady ES č. 89/104
Přístupem ČR k EU nabývají účinnosti na území ČR 
ochranné známky Společenství (CTM – Community
Trade Mark)
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Pojem ochranná známka

Ochrannou známkou může být za podmínek 
stanovených tímto zákonem jakékoliv 
označení schopné grafického znázornění, 
zejména slova, včetně osobních jmen, 
barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku 
nebo jeho obal, pokud je toto označení 
způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné 
osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Starší ochranná známka
Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu 
přednosti pro účely tohoto zákona rozumí
a) zapsaná, má-li dřívější datum podání, 

1. národní ochranná známka,
2. mezinárodní ochranná známka,
3. ochranná známka Společenství;

b) ochranná známka Společenství, 
c) přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude 
zapsána;
d) všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem 
podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud 
trvá.

Důvody pro odmítnutí ochrany
Do rejstříku se nezapíše označení,

a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu,
b) které nemá rozlišovací způsobilost,
c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě 

k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu 
nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení 
jiných jejich vlastností,

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými 
v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,

e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného 
výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku
anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
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g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost 
nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, 
aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,

i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské 
úmluvy,k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,

j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 
Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného 
zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,

k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský 
symbol,

l) jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v 
rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních 
smluv,

m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") 
nebyla podána v dobré víře.

Námitky proti zápisu

K Úřadu lze písemně podat námitky proti zápisu
Námitku může podat např.:

vlastník starší známky nebo vlastník všeobecně starší 
známky
uživatel nezapsaného označení, které je používáno v 
obchodním styku
fyzická osoba, jejíž jméno může být dotčeno (právo na 
ochranu osobnosti)
vlastník autorských práv k autorskému dílu, pokud 
autorské dílo může být přihlášením označení dotčeno

Práva z ochranné známky
1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve 

spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje 
vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě 
osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu 
s ochrannou známkou značku R.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu 
vlastníka ochranné známky užívat

a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou 
shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou 
známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených 
ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na
straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a 
ochrannou známkou,

c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo 
služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka 
zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České 
republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo 
dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
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Vymezení pojmu obchodní 
styk

umísťování označení na výrobky nebo jejich 
obaly,
nabídka výrobků pod tímto označením, jejich 
uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem 
anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto 
označením,
dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
užívání označení v obchodních listinách a v 
reklamě.

Ochrana práva

Soudní cestou – náhrada škody, přiměřené 
zadostučinění
Právo na informaci původu
Nařízení soudu na stažení a zničení 
výrobků

Omezení účinků ochr. známky
1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím 

osobám užívat v obchodním styku
a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název 

anebo adresu,
b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo 
poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, 
zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,pokud 
užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými 
mravy a pravidly hospodářské soutěže.
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Užívání ochranné známky
(1) Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně 

užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud 
toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, 
podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně, 
ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

(2) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje 
rovněž

a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které 
byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací 
způsobilost,

b) umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech 
pouze pro účely vývozu.

(3) Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání 
kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se 
považuje za užívání vlastníkem.

Ochranná známka jako 
předmět vlastnictví

Ochrannou známku lze zcizovat na základě 
písemné smlouvy
Právo užívat ochrannou známku se převádí 
licenční smlouvu (výlučnou nebo nevýlučnou), 
účinnosti nabývá zápisem do rejstříku
Převod je účinný dnem zápisu do rejstříku
Může být předmětem zástavního práva a výkonu 
rozhodnutí (exekuce)
Zástavní právo vzniká dnem zápisu

Přihláška ochranné známky

Přihláška je podávána k Úřadu
Formální náležitosti jsou upraveny zákonem
Používá se Mezinárodní třídění výrobků a služeb –
tzv. Niceská dohoda
Dnem podání přihlášky vzniká právo přednosti
Přihláška prochází formálním a věcným 
průzkumem
Při splnění zákonných podmínek je přihláška 
zveřejněna ve Věstníku
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Připomínky a námitky

Připomínky lze podat Úřadu podle § 24
Námitky můžu podat dle § 24 osoby 
uvedené v § 7ve lhůtě 3 měsíců od 
zveřejnění přihlášky

Úřad vydá o zápisu známky osvědčení a 
známka je zapsána do rejstříku
Zápis je zveřejněn ve Věstníku
Účinky zápisu ochr. známky nastávají 
dnem zápisu do rejstříku

Doba platnosti a obnova 
zápisu

1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, 
ochranná známka zanikne.

(2) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let.
Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního 
právního předpisu. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců 
před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Náležitosti žádosti o 
obnovu zápisu ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis. Lhůtu k podání žádosti o obnovu 
zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Není-li správní poplatek zaplacen, popřípadě není-li zaplacen ve stanovené výši, vyzve Úřad vlastníka 
ochranné známky, aby jej ve stanovené lhůtě zaplatil, popřípadě doplatil. Není-li správní poplatek ve 
stanovené lhůtě zaplacen, popřípadě doplacen, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla 
podána; Úřad zaplacenou část správního poplatku žadateli vrátí.

(4) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti; v 
tomto případě musí být správní poplatek podle odstavce 2 zaplacen v dvojnásobné výši.

(5) Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 4, považuje se za nepodanou; v tomto 
případě Úřad žadateli vrátí již zaplacený správní poplatek.

(6) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná 
známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(7) Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti k datu, k němuž uplyne doba platnosti zápisu 
ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.
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Vzdání se práv k ochranné 
známce

Vlastník se může písemným 
prohlášením vzdát práv k ochranné 
známce
Taktéž může omezit rozsah ochrany

Zrušení ochranné známky

Na návrh třetí osoby za podmínek 
stanovených zákonem (nepoužívání 
ochranné známky, všeobecná známost v 
obchodním styku, klamání veřejnosti)

Kolektivní ochranná známka 
1) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která 

je takto označena již při podání přihlášky a která je 
způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či 
společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení10) od 
výrobků nebo služeb jiných osob.

(2) Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně 
sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o 
užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi 
členy či společníky právnické osoby nebo účastníky 
sdružení (dále jen "smlouva o užívání").
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Vztahy k zahraničí

Mezinárodní zápis 
Ochranná známka společenství

Označení původu
Pramenem práva je zákon 451/1991 Sb.
Pro označení původu nebo označení pro zboží, jakož i 
právní účinky tohoto zápisu
Označením původu ve smyslu zákona je zeměpisný 
název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně 
známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, 
jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo 
podstatně zeměpisným prostředím včetně činitelů 
přírodních nebo lidských
Lze chránit výrobky technické, přírodní i zemědělské 
např. Olomoucké tvarůžky, Frankfurtské párky, Pils, 
Prostějovská starorežná)

Zapsané označení původu smí užívat pouze zapsaný 
uživatel a nelze na ně poskytovat licenci
Na rozdíl od patentu nebo ochranné známky může 
existovat několik uživatelů stejného označení původu
Výlučnost práva není vztažena k osobě uživatele, ale 
k místu, odkud výrobek pochází
Je nutné odlišit od označení původu údaj o místě 
výroby
Údaj o místě výroby nepožívá zvláštní ochrany
Označení původu se zapisuje do rejstříku vedeného 
ÚPV a zveřejňuje ve věstníku
Žádost se podává na ÚPV, náležitosti a řízení je 
uvedeno zákonem
Doba ochrany je časově neomezená
Označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava
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Trestně právní aspekty 
porušování průmyslových práv

§ 150 – trestný je ten, kdo uvede do oběhu 
výrobky neoprávněn označované ochranou 
známkou
§ 151 – trestný je ten, kdo neoprávněn 
zasáhne do práv k chráněného vynálezu, 
průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo 
topografii polovodičového výrobku. 
Za tyto trestné činy se stanoví odnětí svobody 
až na dvě léta nebo peněžitý trest.


