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Abstrakt 

Tématem práce je charakteristika evropských systémů ochranných známek na 

Internetu. Jedná se pouze o národní databáze spadající pod patentové a známkové 

úřady jednotlivých států přístupné zdarma. Cílem práce je potom porovnání těchto 

systémů podle stanovených kritérií. Systémy jsou hodnoceny podle kritérií 

vycházejících jednak z obecného uživatelského přístupu a jednak z normy ČSN EN 

ISO 9241, která se zabývá ergonomickými požadavky na kancelářské práce se 

zobrazovacími terminály. Hlavní pozornost je zaměřena na vyhledávání v databázích 

ochranných známek a způsoby přihlašování ochranných známek k úřadům. Pro 

srovnání se zahraničními systémy je analyzován také Úřad průmyslového vlastnictví a 

jeho internetová prezentace.  

Práce se věnuje také teoretickým aspektům problematiky ochranných známek a 

průmyslových vzorů. Definuje rozdíly mezi ochrannými známkami a průmyslovými 

vzory České republiky a Společenství a stručně charakterizuje mezinárodní smlouvy 

vztahující se k právům na označení. Lehce jsou nastíněna také třídění ochranných 

známek a průmyslových vzorů. 
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PŘEDMLUVA 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teoretickou oblast ochranných 

známek i praktické srovnání vybraných systémů ochranných známek na Internetu. Pro 

výběr tohoto tématu jsem se rozhodla na základě praxe v Úřadu průmyslového 

vlastnictví ČR, kterou jsem absolvovala jako povinnou v rámci studia na Ústavu 

informačních studií a knihovnictví. Měla jsem zde možnost seznámit se 

s problematikou databází ochranných známek na Internetu a vyhledávání v nich. Téma 

a v návaznosti i samotnou práci jsem kromě svého vedoucího práce, PhDr. Richarda 

Papíka, PhD., konzultovala i v Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Téma považuji za významné, neboť online přístup k systémům ochranných 

známek je uživateli velmi žádaný. Možnost vyhledávání v takových systémech a 

elektronické podávání přihlášek šetří čas i peníze a zjednodušuje potenciálním 

přihlašovatelům už i tak náročnou proceduru přihlašování ochranných známek u 

národních úřadů. 

Práce je vypracována v souladu se schváleným zadáním. Jejím cílem je popsat 

a zhodnotit takové online systémy ochranných známek, které jsou součástí vybraných 

evropských (a jedné americké) prezentací národních patentových a známkových úřadů 

na Internetu včetně českého Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Diplomovou práci jsem pomyslně rozdělila na teoretickou a praktickou část. 

Práce je dělena do kapitol a podkapitol. V části teoretické jsem se zabývala základní 

terminologií, dále potom vymezením pojmů Ochranná známka v ČR a ochranná 

známka Společenství, zmínila jsem se i o průmyslových vzorech a označeních původu. 

Popsány zde byly také možné způsoby registrace jak národního charakteru, tak 

registrace ochranných známek do zahraničí. V další kapitole jsou stručně 

charakterizovány mezinárodní smlouvy (kterými je Česká republika členem) 

vztahující se k právům na označení. V praktické části jsem se zabývala analýzou a 

porovnáním vybraných národních patentových a známkových úřadů s důrazem na 

databáze ochranných známek.  

Informace jsem čerpala hlavně z webovských sídel vybraných národních úřadů, 

ke zpracování teoretické části jsem využila především tištěných publikací 

vydaných Úřadem průmyslového vlastnictví, kde mi byly také zapůjčeny. 
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K textu, jehož rozsah splňuje podmínky dané Studijním a zkušebním řádem FF 

UK, jsou připojeny celkem dvě přílohy o celkovém rozsahu dvou stran. Použité 

informační zdroje jsou citovány v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace v 

textu jsou vždy uzavřeny do hranatých závorek a obsahují číslo citace odkazující na 

závěr dokumentu do sekce Seznam použité literatury. 



5 

1 ÚVOD 

Stále trvající rozvoj v technologické oblasti a přístup k informacím průmyslově 

právní ochrany prostřednictvím Internetu s sebou přináší spoustu problémů, které 

možná zpočátku nebyly tak viditelné. Tyto problémy se stále řeší a hledá se ta 

nejschůdnější řešení pro všechny zúčastněné. Jistě by bylo velmi užitečné, kdyby byly 

patentové i známkové informace volně přístupné on-line přes Internet. Tuto strategii 

však nevítají komerční poskytovatelé dat, kteří „žijí“ z toho, že uživatelé za informace 

platí. Proto jsou jejich námitky celkem pochopitelné a oprávněné. Stále proto existují 

vedle sebe systémy (databáze) průmyslově právních informací na internetu, které 

poskytují informace zdarma i komerční poskytovatelé těchto databází, které poskytují 

informace za poplatek. 

V současné době můžeme rozdělit poskytovatele průmyslově právních informací 

na internetu obecně do čtyř skupin: 

• patentové úřady členských států Evropské patentové úmluvy 

• ostatní patentové úřady 

• databázová centra 

• specializované veřejnoprávní instituce, komerční organizace, svazy 

vynálezců, patentoví zástupci apod. [1] 

V rámci této diplomové práce se budu zabývat především národními systémy 

vybraných evropských států, které průmyslově právní informace zpřístupňují přes 

Internet zdarma. Cílem není analyzovat databázová centra, která informace o 

průmyslovém vlastnictví zpřístupňují určitou formou za poplatek. 

Dalším problémem, o kterém se v průmyslově právní sféře často diskutuje, je 

informační bezpečnost. Ta se v žádném případě nesmí podceňovat, protože se jedná o 

velmi citlivé informace, které jsou snadno zneužitelné. Průmyslová špionáž se 

bezesporu řadí mezi výnosné nelegální aktivity. Otázky informační bezpečnosti se 

stávají aktuálnějšími, když se některé patentové úřady připravují přejít na princip tzv. 

bezpapírového úřadu. Jedná se například o Evropský patentový úřad a patentové úřady 

USA a Japonska. [1] 
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Ochrana průmyslového vlastnictví má v České republice dlouholetou tradici 

vycházející z kontinentálního systému ochrany nehmotných statků. Výchozí pozice 

Československé republiky z hlediska tržní ekonomiky byla při jejím vzniku pro 

ochranu průmyslového vlastnictví zvlášť příznivá. Vyspělá byla Československá 

republika i z hlediska zákonodárství vztahujícího se k předmětům průmyslového 

vlastnictví. Roku 1919 byl zřízen Patentový úřad a Patentní soud a do roku 1939 byla 

vytvořena i významná judikatura vztahující se k této ochraně. Od roku 1919 bylo 

území dnešní České a Slovenské republiky členem všech významných mezinárodních 

smluv na ochranu průmyslového vlastnictví. [2]  

Všechny tyto skutečnosti pomohly právní transformaci průmyslového vlastnictví 

po roce 1989 a umožnily této přeměně rychlý a poměrně snadný průběh. [2] 

Již na počátku devadesátých let začala Česká republika s harmonizací práva na 

ochranu průmyslového vlastnictví s obdobným systémem členů Evropské unie a 

přijala nový patentový zákon. První vlna harmonizačních úprav byla završena přijetím 

nového zákona o ochranných známkách v roce 1995. 

V právu na označování zboží ochrannými známkami nový zákon odstranil 

všechny překážky v nakládání s ochrannými známkami, došlo k posílení vlastníka 

ochranné známky a k posílení odpovědnosti dalších podnikatelských subjektů 

v označování výrobků a služeb. Některými změnami již zákon vycházel 

z komunitárního práva – například zavedl námitkové řízení před zápisem práv známky 

do veřejnoprávního rejstříku nebo princip ochrany práv třetích osob. [2] 

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České 

republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Jako orgán státní 

správy je gestorem mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, jimiž 

je Česká republika vázána. Do jeho působnosti spadá i podpora rozvoje a ochrany 

průmyslového vlastnictví. Úřad rovněž působí jako specializované informační 

centrum. Úřad průmyslového vlastnictví má ve svém fondu přes 30 milionů 

patentových dokumentů z více než 20 zemí. Převážná část je řazena podle 

jednotlivých tříd patentového třídění. [3] 
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2 VYMEZENÍ A POJETÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČR A 

KOMUNITÁRNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Jako každá jiná odborná oblast, tak i průmyslově právní ochrana používá 

specializovanou terminologii, kterou je nutno definovat. U některých pojmů jsou 

definice jednoznačné (viz dále 2.2, 2.4 a 2.5), někde jsou spornějšího charakteru a 

termíny mnohdy nejsou vždy správně používány či chápány.  

Mezi tyto sporné termíny patří pojem patentové informace. Patentové informace 

někdy souhrnně popisují informace o patentech a užitných vzorech, ochranných 

známkách, případně průmyslových vzorech. Termín je poněkud zavádějící, protože 

patentové informace vlastně popisují pouze informace o patentech. Informace z oblasti 

ochranných známek jsou známkové informace a u ostatních informací se používá 

jednoduše: informace o užitných nebo průmyslových vzorech.  

Také patentové úřady a organizace zabývající se činnostmi v oblastech spojených 

s ochranou průmyslového vlastnictví jako jsou patentové či advokátní kanceláře se 

nezabývají pouze patenty. Většina patentových úřadů poskytuje především obecné 

informace z oblasti průmyslově právní ochrany, tj. jak podat přihlášku vynálezu, ochranné 

známky a jiných předmětů průmyslového práva, přehledy správních poplatků, nabídky 

služeb a podobně. [1] Pro účel této práce bude raději použito obecnějšího termínu 

průmyslově právní informace nebo průmyslové vlastnictví.  

V následujících podkapitolách budou porovnány ochranné známky a průmyslové 

vzory v České republice a v rámci EU. V ČR plní funkci patentového a známkového 

úřadu Úřad průmyslového vlastnictví (viz 4.2). Institucí Evropské unie, která odpovídá 

za správu ochranných známek a registrovaných průmyslových vzorů Společenství, je 

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM1) sídlící ve španělském Alicante. Tato 

dvě práva duševního vlastnictví jsou platná na celém území Evropského společenství, 

kam v současnosti patří 27 členských států Evropské unie.  

V prosinci roku 1993 Rada EU přijala nařízení o vytvoření ochranné známky 

Společenství, kterou byl také založen OHIM. Ten začal přijímat přihlášky ochranných 

                                                 
1 Office for Harmonization in the Internal Market (http://oami.europa.eu/en/default.htm) 
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známek Společenství v roce 1996 a přihlášky registrovaných průmyslových vzorů 

Společenství v roce 2003. [4] 

2.2 OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na 

trhu. Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu 

vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Ochranné 

známky pomáhají spotřebiteli, aby se snadněji orientoval v nabídce výrobků a služeb a 

vybral si zboží dle svého přání. V důsledku rozsáhlé reklamy rozšiřované médii se 

ochranné známky jako obchodní nebo výrobní značky jednotlivých podnikatelských 

subjektů stávají nedílnou součástí našeho každodenního života. [3]  

2.2.1 Ochranná známka ČR 

Činnosti spojené s řízením o ochranných známkách představují podstatnou 

součást výkonných funkcí Úřadu průmyslového vlastnictví. Trend přihlašování 

vysokého počtu označení k zápisu zůstává v posledním desetiletí stabilní. Svědčí o 

snaze podnikatelského prostředí nabízet na trhu značkové zboží s jistou známkou 

kvality a o úsilí vytvořit pevný vztah mezi zákazníkem a značkou. [5] 

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat fyzická i právnická 

osoba. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto 

známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, vlastník však může tuto dobu 

prodlužovat vždy o dalších 10 let za stanovený poplatek. [3] 

 Od počátku devadesátých let se počet přihlašovaných ochranných známek 

značně zvýšil (viz Graf 1). Největší nárůst nastal pochopitelně na počátku 

devadesátých let a to konkrétně ze 174 ochranných známek přihlášených domácími 

přihlašovateli v roce 1989 na 1324 ochranných známek za rok 1990. Obrovský nárůst 

byl způsoben demokratizací politického režimu a otevřením trhu. 

V roce 2006 přijal Úřad 10 537 národních přihlášek ochranných známek od 

9 553 domácích a 984 zahraničních přihlašovatelů. Na základě Madridské dohody o 

mezinárodním zápisu ochranných známek bylo ÚPV přijato 5 160 mezinárodních 

ochranných známek s vyznačením České republiky. [6] 
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Graf 1: Počet přihlášených ochranných známek domácích přihlašovatelů u ÚPV (pozn.: období 1980-1992 

představuje ochranné známky přihlášené v tehdejším Československu). [5], [6], [7], [8], [9] 

Poplatky spojené s registrací ochranné známky v České republice jsou 

následující: 5000 Kč za přijetí přihlášky individuální ochranné známky, 10 000 Kč za 

přijetí přihlášky kolektivní ochranné známky (obojí do tří tříd výrobků nebo služeb, za 

každou další třídu výrobků nebo služeb si ÚPV účtuje 500 Kč). Tato registrace tedy 

platí na 10 let. Přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky na každých dalších 10 

let se účtuje takto: individuální ochranná známka 2500 Kč, kolektivní 5000 Kč. 

Samozřejmě, že řízení o obnově zápisu individuální ochranné známky podané po 

uplynutí ochranné doby (nejpozději však do šesti měsíců po jejím uplynutí) podléhá 

vyšším správním poplatkům než bylo zmíněno. [10] 

Úřad podle § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, aniž by jakkoli 

omezoval listinná podání, přijímá podání i v elektronické podobě podle zákona č. 

227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Tato 

podání musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Úřad podání přijímána 

adrese elektronické podatelny posta@upv.cz. Server elektronické podatelny je 

připojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu. Úřad vlastní pro potřeby 

elektronické komunikace čtyři certifikáty kvalifikovaného elektronického podpisu 
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poskytnuté I. CA2. První elektronická přihláška ochranné známky opatřená 

kvalifikovaným elektronickým podpisem byla přijata dne 3. listopadu 2002. [9] 

2.2.2 Ochranná známka Společenství 

Než byla zavedena ochranná známka Společenství (CTM3), mohli majitelé práv 

dosáhnout ochrany svých známek v celé Evropské unii pouze národní nebo 

mezinárodní cestou. Národní cesta spočívá v přihlášení stejné známky nezávisle 

v jedné, více nebo všech zemí EU. Jedna se o způsob velmi komplikovaný, protože 

počet členských států stále narůstá (o registraci národní cestou více viz 5.2.3). Na 

druhou stranu Mezinárodní cesta vede k mezinárodní registraci, kterou provádí 

Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. Oproti 

zabezpečení ochrany národní cestou má mezinárodní tu výhodu, že stačí projít jedním 

přihlašovacím řízením a má ve vybraných zemích stejný účinek jak národní ochranná 

známka (o registraci mezinárodní cestou více viz 5.2.1). Nyní získá přihlašovatel na 

základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ochranu 

pro území celé EU. [4], [11] 

2.2.2.1 Úloha a hlavní výhody ochranné známky Společenství 

Ochranná známka Společenství pokrývá trh s více než 400 mil. spotřebitelů. 

Ochranná známka platí deset let je možné ji obnovit libovolněkrát. Ochranná známka 

Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém 

Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena za 

neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. 

Ochranná známka podléhá předpisům, které jsou podobné předpisům vztahujícím se 

na národní ochranné známky ve všech členských zemích Evropské unie. [3], [5] 

Ochranná známka Společenství nabízí výhodu zajištění ochrany prostřednictvím 

jediného registračního procesu před OHIM. Tím se zjednodušuje postup a náklady 

jsou podstatně nižší oproti registraci národní cestou. V případě přihlášení ochranné 

známky mezinárodní cestou může přihláška také vyznačit OHIM, takže může 

                                                 
2 První certifikační autorita – největší poskytovatel komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v 

České republice svoje služby poskytuje od roku 1996 (http://www.ica.cz/home_cs/) 
3 Community Trademark 
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přihlašovatel získat ochranu formou ochranné známky Společenství v rámci 

mezinárodní přihlášky. 

Ochranná známka Společenství existuje nezávisle na systémech národních 

ochranných známek. Ochrannou známku Společenství lze získat i v případě, že má 

přihlašovatel již zaregistrovanou (nebo o ni zažádal) ochrannou známku u národního 

úřadu. Ochranná známka Společenství nevyžaduje zrušení dřívějších národních či 

mezinárodních práv, držitel práva může obě registrace udržovat paralelně po libovolně 

dlouhou dobu. [4] 

Existuje také možnost požadovat zápis ochranné známky tzv. konverzí. Tento 

způsob zápisu ochranných známek je založen na možnosti požádat o přeměnu 

ochranné známky Společenství na ochrannou známku národní (v těch zemích, ve 

kterých neexistují důvody pro odmítnutí) v případě, že byl výsledek řízení o zápisu 

ochranné známky Společenství před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

neúspěšný. [5] 

2.2.2.2 Volba a přihlášení ochranné známky Společenství       

Ochrannou známku Společenství mohou tvořit všechna označení, schopná 

grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho 

podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Jsou to například: slova, jména a 

příjmení, podpisy, písmena, číslice, zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga, 

slogany, kresby, obrázky a obrazové znaky, podobizny, soubory slov nebo grafických 

prvků, etikety, trojrozměrné ochranné známky, barvy a kombinace barev, zvukové 

známky, zejména hudební fráze. [3] 

Ochranná známka nesmí: 

• postrádat rozlišovací způsobilost tzn. musí být schopna fungovat jako 

označení obchodního původu výrobku nebo služby,  

• být popisná ani druhová v žádném z 20 oficiálních jazyků EU, 

• být v konfliktu s žádnou starší ochrannou známkou Společenství nebo 

národní ochrannou známkou zaregistrovanou v některé členské zemi 

nebo s jiným právem na označení jako je např. obchodní jméno. [5] 

Přístup k ochranné známce Společenství je otevřen všem kategoriím 

přihlašovatelů. Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo 



12 

nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU 

nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní 

organizace (WTO4), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné 

známky Společenství. [3] 

2.3 REGISTRACE OCHRANNÝCH ZNÁMEK 

Přihlašovatel ochranné známky má možnost si ji přihlásit pouze na území České 

republiky přes Úřad průmyslového vlastnictví. Pokud si ji chce přihlásit i do zahraničí, 

má tři základní možnosti, jak si svoji ochrannou známku chránit za hranicemi České 

republiky.   

2.3.1 Národní 

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak 

i právnická osoba (a v případě kolektivní ochranné známky též sdružení bez právní 

subjektivity). Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má 

přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, 

zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. 

Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou 

známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. 

V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje plně automatizovaný systém řízení 

o ochranných známkách a systém rešeršní podle libovolných kritérií (např. podle znění 

známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle majitele i podle tříd výrobků a 

služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených 

národní cestou i o všech mezinárodních zápisech. Zápisem do rejstříku získává 

vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 

10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním 

žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let. [3] 

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné 

nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu. Toto právo 

vzniká v okamžiku, kdy přihláška dojde Úřadu, je-li ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání 

                                                 
4 World Trade Organization – založena v roce 1995, se sídlem ve švýcarské Ženevě. 

(http://www.wto.org) 
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přihlášky zaplacen správní poplatek; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě 

zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. [3] 

Přihláška musí obsahovat: 

• obchodní firmu (název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště 

přihlašovatele,  

• znění či vyobrazení přihlašovaného označení,  

• seznam konkrétních výrobků či služeb přihlašovaných k ochraně včetně 

uvedení tříd. [3] 

 Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní grafickou úpravu, uvede údaj, že 

požaduje zápis ochranné známky v běžném písmu (ochranná známka slovní). V tomto 

případě nemusí přihlašovatel přikládat k přihlášce fotokopie přihlašovaného označení.  

Protože zákon o ochranných známkách nedovoluje zapisovat shodné ochranné 

známky pro stejné výrobky a služby, doporučuje se před podáním přihlášky provedení 

rešerše. Informativní rešerši je možné provést samostatně v rešeršní databázi 

ochranných známek na Internetu nebo v informačních zdrojích ochranných známek ve 

studovně Úřadu. V rešeršním středisku ochranných známek nebo na písemnou žádost 

provedou rešerši za úhradu pracovníci Úřadu. [3] 

Přihlašovatel se stane vlastníkem ochranné známky se všemi účinky podle 

ustanovení § 8 zákona č. 441/2003 Sb. jen v případě, dojde-li k jejímu zápisu do 

rejstříku ochranných známek. [3] 

2.3.2 Mezinárodní 

Každý vlastník ochranné známky, která je zapsána v rejstříku ochranných 

známek ÚPV, má svoji ochrannou známku chráněnou jen na území České republiky. 

Pokud ji chce mít chráněnou i v zahraničí, musí si pro její ochranu zvolit jeden 

z následujících systémů registrace. 

2.3.2.1 Madridský systém  

Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu 

průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do 

některých dalších států. Jednou z možností, jak přihlásit ochrannou známku do 
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zahraničí je tzv. Madridský systém, tvořený Madridskou dohodou o mezinárodním 

zápisu ochranných známek z roku 1891 a Protokolem k této dohodě z roku 1989. [12] 

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních 

stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody 

a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu 

Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného 

zápisného úřadu původu přihlašovatele. Přihlašovatelem může být fyzická nebo 

právnická osoba mající na území příslušného členského státu skutečný a fungující 

průmyslový nebo obchodní podnik nebo má na jeho území trvalý pobyt nebo je jeho 

státním občanem. [3], [12] 

Mezinárodní úřad zapíše přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního 

rejstříku a poté to oznámí všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo 

Protokolu, ve kterých přihlašovatel požaduje ochranu. Oslovené země potom mají 

roční lhůtu na odmítnutí ochrany na svém území. Za specifických podmínek mohou 

tuto lhůtu i prodloužit. Pokud k odmítnutí nedojde, stává se ochranná známka na tomto 

území chráněnou ode dne zápisu do Mezinárodního rejstříku. 

Doba ochrany mezinárodní známky je deset let a může být obnovována vždy na 

dalších deset let. Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na 

existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde z jakéhokoli 

důvodu k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, 

bude i její mezinárodní zápis zrušen v mezinárodního rejstříku. [3], [12] 

Kdykoliv během platnosti mezinárodního zápisu lze požádat o dodatečné 

rozšíření ochrany o vybraná území, opět prostřednictvím ÚPV. 

Pokud chce vlastník ochranné známky získat pro tuto známku ochranu ve státě, 

který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě, musí 

žádat o její registraci tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví 

tohoto státu prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních 

známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné 

známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu k 

této dohodě, jakož i do jednotlivých států Evropského společenství (viz dále 3.1). [3]  
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2.3.2.2 Systém ochranné známky Společenství 

Možnost, jak přihlásit ochrannou známku na území Evropské unie, představuje 

systém ochranné známky Společenství. Na základě jediné přihlášky podané u úřadu 

OHIM, tak může přihlašovatel získat ochranu na území celé Evropské unie. 

Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat podle volby přihlašovatele 

u OHIM nebo u ÚPV v Praze. Ať je přihláška podána jakoukoliv cestou, má úplně 

stejné účinky. Při přihlašování komunitární ochranné známky prostřednictvím ÚPV se 

po podání přihlášky a předání OHIM, přihlašovatel obrací už jenom na OHIM. [12]  

 Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat v některém z úředních 

jazyků Evropského společenství, tj. i v češtině. Úředních jazyků OHIM je však jen pět: 

angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Přihlašovatel proto musí 

v přihlášce uvést i druhý jazyk, který je jazykem OHIM a s jehož možným užitím pro 

řízení o námitkách, o zrušení nebo řízení o neplatnosti souhlasí. [12] 

Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou 

známku rovněž pro Evropské společenství jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti 

o mezinárodní zápis vyznačí Evropské společenství. [3] 

2.3.2.3 Systém podání přihlášky ochranné známky národní cestou 

Další možností přihlášení ochranné známky do zahraničí je podání přihlášky 

ochranné známky národní cestou. Národní přihlášku ochranné známky lze podat do 

všech států a to bez účasti ÚPV. Registrace ochranné známky u zápisného úřadu 

určitého státu vychází z tzv. národního principu. Veškeré podmínky a poplatky 

spojené s přihlašování a zápisem takové ochranné známky se řídí zákony země, ve 

které se přihláška podává. [12] 

Díky mnohostranným mezinárodním smlouvám o průmyslovém vlastnictví, 

které většina států respektuje, se v řízení o přihlášce ochranné známky postupuje 

stejným způsobem bez ohledu na to, zda má nebo nemá přihlašovatel podnik nebo 

adresu na území státu, kde přihlášku podává. [12] 

Tato varianta je vhodná k registraci ochranných známek při výběru malého 

počtu zahraničních států k přihlášení. Při větším počtu jde totiž o relativně 

komplikovanou a drahou proceduru a je vhodnější si vybrat jednu z variant uvedených 

výše. 
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2.4 PRŮMYSLOVÉ VZORY 

S rozšiřujícím se množstvím výrobků na trhu a s růstem počtu registrovaných a 

přihlášených ochranných známek výrobci využívají stále nových forem ochrany 

průmyslového vlastnictví. Pro získání nejširší možné ochrany stojí za to zvážit jednak 

možnost ochrany trojrozměrné ochranné známky, ale i průmyslového vzoru.  

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích 

linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho 

zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho 

technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně 

vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika sama o sobě, bez spojení s 

konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není. Ne každý průmyslový vzor je 

možné chránit. [3]  

I když se tato diplomová práce zaobírá pouze systémy ochranných známek, 

průmyslový vzor s ochrannou známkou úzce souvisí a mnoho přihlašovatelů 

s ochrannou známkou zároveň registruje i design výrobku, protože u řady produktů je 

jeho vzhled dominantní. Bude tedy dále stručně pojednáno i o průmyslovém vzoru. 

2.4.1 Průmyslový vzor ČR 

Průmyslově právní ochranu lze získat nejen pro technická řešení, tj.vynálezy a 

užitné vzory, ale také pro řešení designérská. Vzhled výrobku je možné chránit 

zápisem průmyslového vzoru do rejstříku. [5] 

Ne každý průmyslový vzor je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. 

Průmyslový vzor lze chránit, pokud je nový a má individuální povahu. Nový je, pokud 

neexistuje překážka staršího práva tzn. nebyl před dnem podání přihlášky nebo před 

dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. 

Průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u 

informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u něj vyvolává 

průmyslový vzor zpřístupněný přede dnem podání přihlášky. [3] 

Předmětem zapsaného průmyslového vzoru může být pouze: 

• vzhled předmětu, který zákon zahrnul do definice pojmu výrobek, 

• vzhled výrobku, který splňuje podmínky, které zákon pro jeho ochranu 

stanovuje, 
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• vzhled výrobku, který zákon z ochrany z vyjmenovaných důvodů 

 nevyloučil. 

 I když průmyslový vzor splní výše uvedená základní kritéria pro zápis do rejstříku, 

nebude zapsán, pokud je v rozporu s dobrými mravy nebo pokud existuje překážka 

tzv. staršího práva (viz výše). [13] 

Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn podat původce nebo jeho právní 

zástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí 

činností. Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolů v pracovním poměru, 

přechází právo na průmyslový vzor na zadavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Je-

li přihlašovatelem někdo jiný než jeho původce, musí být k přihlášce průmyslového 

vzoru přiložen doklad o nabytí práva na průmyslový vzor. [13]   

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou průmyslového 

vzoru, nejlépe s použitím formuláře dostupného v podatelně Úřadu nebo na Internetu. 

Přihláška průmyslového vzoru se podává poštou nebo osobně v Úřadu. Přihláška musí 

obsahovat údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do 

rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru, jehož provedení je třeba věnovat velkou 

péči, neboť jen ono definuje předmět ochrany a rozsah této ochrany. Vyobrazení může 

mít formu fotografie nebo výkresu. Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn. 

že zápis do rejstříku je požadován pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, 

tzn. že v přihlášce je požadován zápis dvou nebo více průmyslových vzorů. 

Průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce musí patřit do jedné třídy 

mezinárodního třídění průmyslových vzorů. Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku 

výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho 

souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) 

nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. ho prodat). Užíváním 

průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve kterém 

je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován. Ochrana zapsaného 

průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník 

průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na 

celkovou dobu 25 let. [3], [13] 



18 

2.4.2 Průmyslový vzor Společenství 

Před přijetím Nařízení o průmyslovém vzoru Společenství bylo možné získat 

ochranu pro design v rámci EU, pokud stát nebyl členem Haagské dohody 

(mezinárodní dohody spravované Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO5), 

jen prostřednictvím národní legislativy každého členského státu. [14] 

Ochrana průmyslového vzoru Společenství, která je vynutitelná přímo v každé 

členské zemi, nabízí dvě možnosti ochrany – formou nezapsaného a zapsaného 

průmyslového vzoru Společenství pro území všech členských zemí Evropské unie. 

Zapsaný průmyslový vzor (RCD6) Společenství poskytuje výlučné právo na vnější 

vzhled výrobku nebo části výrobku vyjádřený liniemi, konturami, tvarem, strukturou 

a/nebo materiály výrobku samotného nebo jeho zdobení (se základní dobou platnosti 5 

let, prodloužení po pěti letech na maximálně 25 let). Nezapsaný průmyslový vzor 

Společenství chrání vzor po dobu tří let od data, kdy byl vzor poprvé zpřístupněn 

veřejnosti v EU. Na rozdíl od zapsaného průmyslového vzoru není potřeba podávat 

přihlášku. Lze ho však kupovat, prodávat nebo poskytovat k němu licenci. Nezapsaný 

průmyslový vzor Společenství dává majiteli právo bránit jeho kopírování. [3], [14] 

Přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství může podat kdokoli: 

fyzická osoba, veřejná obchodní společnost nebo jiná právnická osoba. Tuto přihlášku 

může podat majitel nebo oprávněný zástupce. [3] 

Aby mohl být design chráněn průmyslovým vzorem Společenství, musí být 

(stejně jako v ČR) nový a musí mít individuální povahu. Oba tyto požadavky se vztahují 

jak na zapsaný, tak i nezapsaný průmyslový vzor Společenství. Design součástky 

složeného výrobku se považuje za nový a za mající individuální povahu jen: 

• když zůstává viditelný během normálního používání, 

• v tom rozsahu, v jakém tyto viditelné znaky dané součástky samy o sobě 

splňují požadavky na novost a individuální povahu. 

Průmyslový vzor Společenství nebude zapsán, pokud je (opět totožně s ČR) v rozporu 

s veřejným pořádkem a dobrými mravy. [14] 

                                                 
5 World Intellectual Property Organization (http://www.wipo.int) 
6 Registered Community Design 
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2.5 OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ 

Označení původu a zeměpisná označení se považují za významný prostředek 

sloužící k ochraně spotřebitelů, kterým zaručuje dané vlastnosti, kvalitu a původ výrobků. 

Je však také důležitým prostředkem pro rozvoj regionů. V České republice poskytuje 

ochranu geografických označení systém národní, založený na národním zákoně, systém 

mezinárodní, založený na členství v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu 

a o jejich mezinárodním zápisu, a systém ochrany v Evropské unii. [5] 

Pravidla zápisu označení do evropského rejstříku a podmínky, které produkty 

musí splňovat, aby toto označení získaly a aby si ho udržely, jsou stanovena nařízením 

Rady Evropské unie. Žádost o zápis označení se předává Evropské komisi 

prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví, který v dané věci poskytuje 

žadatelům odborné a informační zázemí. Každý členský stát, tedy i Česká republika, 

má stanoven systém kontrol, který zajišťuje dohled nad dodržováním stanovených 

pravidel při užívání označení i při výrobě produktů jimi označovaných. [5] 

Označením původu se rozumí název oblasti, určitého místa nebo země 

používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo 

vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným 

prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, 

zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení 

původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná 

nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li 

takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení. [3] 

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží 

pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné 

vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo 

zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. [3] 

3 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY VZTAHUJÍCÍ SE K PRÁVŮM 

NA OZNAČENÍ A PRŮMYSLOVÝM VZORŮM 

Systém ochrany průmyslového vlastnictví, který byl až do konce devatenáctého 

století představován právními úpravami v jednotlivých státech, začal na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století nevyhovovat. Stalo se tak v důsledku obrovského 
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rozvoje vědy a techniky, rozšíření mezinárodní výměny zboží a technologií mezi 

různými zeměmi světa a zdokonalením lodní dopravy a uvedením do hospodářské a 

obchodní praxe i železniční dopravy. [15]  

Rozvojem mezinárodního obchodu došlo k potřebě uzavření významných 

multilaterálních mezinárodních dohod jakou byla Pařížská úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví z roku 1883, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu 

továrních nebo obchodních známek a nebo Madridská dohoda o potlačování falešných 

nebo klamavých údajů o původu zboží z roku 1891. Tyto dohody byly poté následně 

doplňovány a mnoho dalších mezinárodních smluv i v rámci celého světa bylo během 

dvacátého století uzavřeno nebo podepsáno.  

Pro účely této diplomové práce však bude pojednáno pouze o smlouvách 

týkajících se práv na označení a průmyslových vzorů a jejichž smluvní stranou je i 

Česká republika.  

3.1 MADRIDSKÁ DOHODA 

V Madridu byly v letech 1891 a 1989 uzavřeny stěžejní dokumenty, které se 

vztahují k ochraně průmyslového vlastnictví. Jedná se o tři dokumenty – Madridská 

dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek (viz 3.1.1), kterou 

později doplnil Protokol k Madridské dohodě (viz 3.1.2) a samostatná Madridská 

dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů (viz 3.1.3). 

3.1.1 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních značek 

Tato dohoda byla podepsána v roce 1891, byla celkem šestkrát revidována,  

poslední úpravy proběhly v roce 1979. Země, na které se tato dohoda vztahuje tvoří 

tzv. Madridskou unii – Zvláštní unii pro zápis ochranných známek. [15] 

Bývalé Československo se stalo členem Madridské unie krátce po svém vzniku a 

členem je nyní i Česká republika. Madridská dohoda slouží jako jeden způsob 

mezinárodní registrace ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové 

organizace průmyslového vlastnictví v Ženevě (o registraci více viz 2.3.2.1). 

Madridská dohoda vychází z principu, že přihlašovatel ochranné známky 

v rámci této dohody musí být příslušníkem některého členského státu nebo v něm 

musí mít sídlo nebo skutečně působící průmyslový podnik nebo obchodní provozovnu. 
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Dále musí přihlašovatel nejprve žádat o ochranu u svého národního nebo regionálního 

úřadu, žádost o mezinárodní zápis se podává taktéž prostřednictvím národního úřadu. 

Doba ochrany je dvacet let od data zápisu (s možností prodloužení), v roce 1996 však 

bylo placení poplatků za obnovu upraveno (prováděcím řádem) na dobu jednou za 10 

let, takže byla doba platnosti mezinárodních známek sjednocena s národními 

známkami na 10 let. [15]  

3.1.2 Protokol k Madridské dohodě 

V roce 1989 v Madridu přijatý Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním 

zápisu ochranných známek obsahuje další změny a doplňky Madridské dohody. [15] 

Tento Protokol byl iniciován hlavně zeměmi, které se nestaly členy původní 

Madridské unie, protože jim její znění nevyhovovalo. Jednalo se například o USA, 

Japonsko nebo Velkou Británii. Proto se Světová organizace duševního vlastnictví 

snažila dosavadní systém změnit, aby mohl být implementován do více zemí. Zároveň 

všech nesměla být porušena návaznost na Madridskou úmluvu z roku 1891. 

Mezi hlavní změny, které přinesl Protokol, na rozdíl od Madridské dohody, patří 

zejména tyto: 

• jako předpoklad mezinárodního zápisu postačí pouhá přihláška ochranné 

známky k tomuto zápisu (nevyžaduje se již pouze samotný zápis v zemi 

původu), 

• zkracuje se doba ochrany na základě mezinárodního zápisu o polovinu, 

tj. z původních dvaceti na deset let (možnost obnovy zápisu po deseti 

letech není dotčena), 

•  byla prodloužena jednoroční lhůta pro uplatnění námitek, popř. odepření 

ochrany ze strany zemí, v nichž přihlašovatel požaduje ochranu 

(minimálně na osmnáct měsíců), 

• pokud byl mezinárodní zápis napaden, může se změnit v zápisy národní 

(za datum jejich přihlášky se považuje datum mezinárodního zápisu), 

• vedle francouzštiny byla jako další jednací jazyk přijata angličtina. [15] 
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3.1.3 Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů 

Tato významná dohoda byla uzavřena v roce 1891. Má za cíl postihnout užívání 

údajů o původu výrobků, které jsou nepravdivé nebo klamavé. Podle definice dle [15] 

jsou falešnými údaji údaje objektivně nepravdivé. Údaji klamavými pak jsou jak údaje 

objektivně nepravdivé, tak údaje, které objektivně pravdivé jsou, avšak způsob, jakým 

jsou na výrobku uvedeny, či v souvislosti s dalšími okolnostmi konkrétního případu, 

jsou objektivně způsobilé klamat o původu výrobku.  

Klamavé nebo falešné údaje je dále zakázáno užívat: ve znacích, oznámeních, 

účtech, listech týkajících se vína, obchodní korespondenci nebo v jakýchkoli jiných 

obchodních oznámeních. Navíc dohoda zakazuje reklamu, ve které by se objevovaly 

údaje, které by mohly klamat veřejnost pokud jde o původ zboží. 

Dohoda ještě upravuje i tzv. delokalizační doložku, která má podle [15] zabránit 

klamání veřejnosti. Prodávající může uvést na výrobku své jméno nebo adresu, i když 

výrobek pochází z jiné země než ze země, kde se prodává. Musí být však připojeny 

doplňující informace, které zabrání tomu, aby se dalo pochybovat o tom, odkud 

výrobek pochází.  

3.2 NICESKÁ A VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA O TŘÍDĚNÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK 

V polovině dvacátého století došlo k takovému nárůstu přihlašovaných a 

registrovaných známek, že bylo nutné zavést nějaký systém třídění, který by 

zjednodušil identifikaci ochranných známek a zrychlil by jejich rešerše a vyhledávání. 

Proto byla uzavřena v roce 1957 Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a 

služeb pro účely zápisu známek.  Nyní je v platnosti již 9. verze mezinárodního 

třídníku (od 1. ledna 2007), který obsahuje 45 tříd (34 tříd výrobků a 11 tříd služeb) a 

používá se k rešerším nejen v členských státech EU, ale i ve většině ostatních zemí 

světa.  

V roce 1973 byla navíc uzavřena Vídeňská úmluva o mezinárodním třídění 

obrazových prvků ochranných známek. Účelem třídění je ulehčení rešerší ochranných 

známek a odstranění zásadního přetřídění při změně dokumentů na mezinárodní 

úrovni. Členské země Vídeňské dohody již nepotřebují vytvářet své vlastní národní 

třídění nebo aktualizovat existující národní třídění. Ačkoliv Česká republika není 

členem této úmluvy, mezinárodní ochranné známky tímto tříděním opatřuje. [15], [16] 
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  Více bude o těchto systémech třídění pojednáno v kapitole 4.2.2. 

3.3 SMLOUVA O ZNÁMKOVÉM PRÁVU 

K nejnovějším mezinárodním úmluvám v oblasti práv na označení patří 

v Ženevě uzavřená Smlouva o známkovém právu z roku 1994. Účelem smlouvy, 

kterou již ratifikovala i Česká republika, je učinit přihlašování ochranných známek 

v členských státech jednodušším a levnějším. Toho bylo dosaženo zjednodušením, 

harmonizací řízení před zápisnými úřady a stanovením maximálních požadavků, které 

mohou zápisné úřady, resp. úřady průmyslového vlastnictví, klást na přihlašovatele a 

na majitele již zaregistrovaných ochranných známek. [15]  

3.4 LISABONSKÁ DOHODA NA OCHRANU OZNAČENÍ PŮVODU 

Mezi významné mezinárodní smlouvy v oblasti označení původu zboží patří 

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, 

uzavřená v roce 1958. Označením původu se podle této dohody rozumí zeměpisný 

název země, oblasti nebo místa sloužící k označení lokality, odkud pochází výrobek, 

jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, do 

něhož se zahrnují faktory přírodní a faktory lidské. Mezinárodní zápis označení 

původu se provádí prostřednictvím zápisného úřadu původu u mezinárodního úřadu 

v Ženevě. Způsob řízení je prakticky shodný s řízením o mezinárodní známce. [15] 

3.5 LOCARNSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM TŘÍDĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH 
VZORŮ 

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a 

modelů byla podepsána v Locarnu dne 8. října 1968. Doplněna byla v roce 1979. 

Státy, které podepsaly tuto dohodu tvoří Locarnskou unii – Česká republika je taktéž 

členem. [15] 

Toto třídění obsahuje: 

• seznam tříd a podtříd, 

• abecední seznam výrobků, které mohou být předmětem vzorů a modelů, 

s údajem o třídách a podtřídách, do nichž jsou zařazeny 

• a vysvětlující poznámky. 

Mezinárodní třídění je vypracováno v anglickém a francouzském jazyce. [15] 
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Význam Locarnského mezinárodního třídění průmyslových vzorů je ten, stejně 

jako u třídění ochranných známek, že usnadňuje rešerše průmyslových vzorů a 

odstraňuje nutnost deklasifikace dokumentů vyměňovaných na mezinárodní úrovni. 

Státy, které toto třídění používají tedy nepotřebují vlastní třídicí systémy. V současné 

osmé verzi z roku 2003 je 32 tříd, 223 podtříd a mezinárodní třídění obsahuje přibližně 

6800 výrobků. [17] 

3.6 HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PŘIHLAŠOVÁNÍ 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů 

byla uzavřena roku 1925 v Haagu (revidována v Londýně 1934, doplněna v Haagu 

1960). Tato dohoda je založena prakticky na stejných principech jako Madridská 

dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek. Dne 18. prosince 2006 přijala 

Rada EU rozhodnutí, kterým se schvaluje přistoupení ES k Ženevskému aktu Haagské 

dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, tím pádem se stala jejím členem 

i Česká republika. [3], [15] 

Její význam je ten, že přihláška, která je podána prostřednictvím Národního 

úřadu průmyslového vlastnictví k mezinárodní organizaci WIPO, má účinky ve všech 

státech, které přihlašovatel určil jako státy, ve kterých má o ochranu zájem. Rozdílem 

od Madridské dohody je to, že mezinárodní přihlášku nemusí předcházet zápis 

průmyslového vzoru v zemi původu. [15] 

Přihláška se může podávat buď jednotlivě nebo formou hromadné přihlášky, 

která může sestávat z více vzorů nebo modelů začleněných do téže třídy. Všechny 

mezinárodní přihlášky průmyslových vzorů a modelů jsou poté uveřejňovány v 

periodickém věstníku, který Mezinárodní úřad zasílá národním úřadům. 

4 OCHRANNÉ ZNÁMKY V PROSTŘEDÍ ČESKÉHO 

INTERNETU 

V současné době není problémem napojit se do kteréhokoliv databázového 

centra na světě, a v případě, že máme příslušné oprávnění, získat informace o 

kterékoliv oblasti lidské činnosti, od informací zdravotnických, přes technické až 

k právním. Dnes není  problémem ani komunikovat s kýmkoliv na světě nejrůznějšími 

možnými způsoby. Ani oblast průmyslově právních informací není výjimkou – nyní 
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můžeme získat informace o patentech nebo ochranných známkách prakticky z celého 

světa.  

4.1 INTERNETOVÉ PROSTŘEDÍ ČR 

První zmínky o Internetu v České republice se objevily až v roce 1989. První 

servery se začaly vyskytovat na vysokých školách, kde byly využity dostupné 

technologie (a těch ještě stále moc nebylo) a byly založeny na operačním systému 

UNIX. Opravdový začátek rozvoje v České republice je datován rokem 1994, kdy 

došlo k obrovské expanzi i do běžného života. [18] 

Český Internet poznal rychlý rozvoj a dohnal, ne-li předehnal, úroveň světového 

Internetu, i když je pravda, že český Internet se rozvíjí víceméně bez výraznější 

podpory státních orgánů (kromě zavádění Internetu do škol), zatímco například v USA 

je Internet chráněn jako národní bohatství. [18] 

Od počátku devadesátých let, kdy se začal rozšiřovat v České republice, Internet 

využívá stále více lidí. Podle Českého statistického úřadu například v druhém čtvrtletí 

roku 2006 využívalo internet 78 % lidí ve věku 16-24 let (viz Graf 2).    

 

Graf 2: Uživatelé Internetu celkem, podle pohlaví a věku. [19] 

Internet se rozvíjí obrovskou rychlostí a zpřístupňuje spoustu informací ze všech 

oblastí a poskytuje mnoho služeb. Mezi informacemi, které zpřístupňuje jsou 

samozřejmě i průmyslově právní informace, které má v České republice za úkol 

chránit a zpřístupňovat Úřad průmyslového vlastnictví. 
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4.2 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ÚPV) 

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky je ústředním orgánem státní 

správy na ochranu průmyslového vlastnictví. Sídlem úřadu je Praha. V čele úřadu stojí 

předseda, kterého jmenuje vláda.  

Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. K jeho základním 

funkcím patří: 

• rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na 

 vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových 

 výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu 

 výrobků a vedení příslušných rejstříků o těchto předmětech 

 průmyslových práv;  

• vykonávání činnosti podle předpisů o patentových zástupcích;  

• získávání, zpracovávání a zpřístupňování fondu světové patentové 

 literatury;  

• zabezpečování plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti 

 průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem;  

• aktivní účast na spolupráci s jinými orgány státní správy při prosazování 

 průmyslových práv;  

• spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními úřady 

 jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví. [3]  

Úřad je rozpočtovou organizací. Státní rozpočet je zdrojem všech prostředků na 

činnost Úřadu. Úřad má poměrně velké zisky, nemůže z nich však nic čerpat. Veškeré 

příjmy Úřadu jsou odváděny do státního rozpočtu. 

Úřad průmyslového vlastnictví neregistruje doménová jména. Registraci 

domény nabízí v ČR řada společností (tzv. registrátorů doménových jmen). České 

doménové rozložení řídí sdružení CZ.NIC7, které spravuje českou národní doménu 

CZ. Určuje pravidla pro její registraci a přikazuje provádění operací při odeslání 

požadavku na doménu 2. řádu (např. www.er.cz). Přijaté informace od serveru se 

zpracují ve zlomku setiny a další případné určování probíhá na serveru, kde je web 

                                                 
7 sdružení CZ.NIC na http://www.nic.cz/cz/  
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uložen. Což znamená, že určování domén 3. řádu (např. internet.er.cz) a dalších již 

určuje sám server. [18] 

4.2.1 Webové stránky ÚPV 

Na webových stránkách Úřadu, které jsou přístupné na URL adrese 

http://www.upv.cz, jsou k dispozici národní databáze průmyslově právních informací i 

odkazy na národní databáze ostatních států. Lze zde získat veškeré informace týkající 

se činnosti úřadu, informace o jednotlivých předmětech průmyslově právní ochrany a 

právních předpisech v této oblasti. Dále je možné elektronické objednání publikací, 

rešerší a dalších služeb a využití odkazů na zahraniční úřady průmyslového vlastnictví 

a jejich databáze. [2] 

Obsah internetového portálu je rozdělen do několika tematických sekcí (viz 

Obr. 1).  

• První z nich nabízí informace o samotném úřadu – kontakty, poplatky 

spojené s ÚPV, ročenky, nabídky zaměstnání atd.  

• Další sekce (Průmyslová práva) nabízí všechny potřebné informace o 

průmyslových právech: informace o vynálezech, užitných vzorech, 

průmyslových vzorech, topografiích polovodičových výrobků, 

ochranných známkách, zeměpisných označeních a označeních původu a 

další informace o elektronickém podávání přihlášek a právech na 

označení Společenství a zahraničních patentových úřadech.  

• Jedna ze sekcí je věnována aktuálním otázkám ochrany průmyslového 

vlastnictví po přístupu ČR k Evropské unii (sekce Eurorubrika).  

• Sekce On-line databáze umožňuje uživatelům přístup k databázím 

patentů a užitných vzorů, ochranných známek, průmyslových vzorů i 

označení původu výrobků a zeměpisných označení (více o vyhledávání 

viz 6.3.5). Kromě národních databází obsahuje odkazy na databáze 

zahraničních patentových úřadů.  

• V sekci Právní předpisy může každý najít důležité právní předpisy a 

mezinárodní smlouvy vztahující se k ÚPV a průmyslově právní ochraně.  
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• V sekci Publikace a CD je zveřejňován v elektronické podobě Věstník 

Úřadu. Dále jsou v této sekci k dispozici třídníky patentů, ochranných 

známek i průmyslových vzorů.  

• Na stránkách úřadu nechybí samozřejmě ani sekce Nápověda a možnost 

vyhledávání na stránkách úřadu.  

• Do sekce Informační zdroje patří rejstříky a věstníky patentových a 

známkových úřadů, zveřejněné popisy přihlášek a patentovaných 

vynálezů, popisy zapsaných užitných vzorů, topografií polovodičových 

výrobků, rejstříky, databáze na CD-ROM a on-line databáze.  

Dále webové stránky nabízejí Aktuality úřadu, kde se zmiňují o nových verzích 

třídění, důležitých seminářích a přednáškách a prezentují zde další důležité informace. 

Mimo jiné jsou ještě na stránkách úřadu k dispozici informace k právu autorskému a 

právům s ním souvisejícím. 

Webové stránky ÚPV nabízejí i možnost provedení v anglickém jazyce 

v omezenější podobě, což znamená, že například PDF dokumenty (např. systémy 

třídění) nejsou do angličtiny přeloženy. 
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Obr. 1: Úvodní stránka serveru Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz). [3] 

4.2.1.1 On-line národní databáze 

Na svých webových stránkách Úřad zpřístupňuje národní databáze průmyslově 

právních informací, ve kterých je možné provádět informativní rešerše zdarma. Od 

srpna 2006 je možné zvolit pro práci základní nebo pokročilou formu vyhledávání. 

Databáze patentů a užitných vzorů obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od 

roku 1991, udělené patenty a zapsané užitné vzory. Záznamy o dokumentech obsahují 

základní bibliografická data, v některých případech jsou k dispozici anotace popř. 



30 

obrázek či chemický vzorec a neskenované titulní strany dokumentů. Databáze je 

průběžně i retrospektivně doplňována. V databázi je možné vyhledávat podle řady 

bibliografických údajů, například podle čísla přihlášky, jména původce, klíčového 

slova z názvu či anotace nebo znaku Mezinárodního patentového třídění. Při 

vyhledávání číselných údajů nebo dat lze pro omezení rešeršních výsledků použít 

z nabídky rešeršní masky relační operátory „=“, „>“, „<“. [3] 

 Databáze národních ochranných známek obsahuje národní ochranné známky a 

přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny u Úřadu průmyslového 

vlastnictví. Databáze je aktualizována každý den v 0:00 hodin a bibliografická data 

přihlášek včetně seznamu výrobků a služeb jsou do databáze doplněna již v den jejich 

podání (obrazová dokumentace ochranných známek je doplněna do tří dnů od podání). [20] 

Databáze mezinárodních ochranných známek obsahuje ochranné známky 

přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu a platné na 

území České republiky. Databáze je aktualizována vždy po dodání dat Světovou 

organizací duševního vlastnictví. 

Seznam všeobecně známých ochranných známek obsahuje informativní přehled 

ochranných známek, u nichž bylo v jednotlivých řízeních prokázáno získání 

všeobecné známosti. Seznam ochranných známek prohlášených za proslulé obsahuje 

informativní přehled ochranných známek, které byly prohlášeny za proslulé. [3] 

Databáze průmyslových vzorů obsahuje české zapsané průmyslové vzory, a to 

v rozsahu bibliografie a vyobrazení. Databáze je průběžně doplňovány nově 

zapsanými vzory. Obsahuje vzory od čísla zápisu 3500. Po provedení rešerše se 

zobrazí hit-list seznam dokumentů odpovídajících rešeršnímu dotazu. Jednotlivé 

dokumenty je možné v hit-listu identifikovat pomocí čísla zápisu, čísla přihlášky, 

zatřídění a názvu průmyslového vzoru. Kliknutím na číslo zápisu je možné získat více 

informací o daném průmyslovém vzoru včetně vyobrazení. 

Databáze správních rozhodnutí je databázový systém, se kterém jsou uložena 

plná znění správních rozhodnutí vydaných Úřadem, jako jsou textové dokumenty 

spolu s vybranými bibliografickými údaji o jejich obsahu. 
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4.2.1.2 On-line zahraniční databáze 

Úřad průmyslového vlastnictví vytvořil v rámci své prezentace na Internetu 

mnoho odkazů na zahraniční databáze průmyslově právních informací, které jsou 

volně přístupné na Internetu (více o zahraničních databázích viz kapitola 5). 

4.2.2 Třídění ochranných známek a průmyslových vzorů využívané ÚPV 

Pro efektivní provádění rešerší jsou pro ochranné známky v rámci Úřadu 

průmyslového vlastnictví a pro mezinárodní výměnu ochranných známek využívány 

následující dva třídicí systémy: Nice – Mezinárodní třídění výrobků a služeb za 

účelem zápisu ochranných známek a Vídeň – Mezinárodní třídění obrazových prvků 

ochranných známek. 

4.2.2.1 Niceské třídění výrobků a služeb 

Dnem 1.ledna 2007 vstoupila v platnost nová 9.verze Niceského třídění výrobků 

a služeb. Všechny přihlášky ochranných známek podané od 1. ledna 2007 musí být 

zatříděny podle nové verze, přihlášky podané do 31.12.2006 se nepřetřiďují. [3] 

Toto třídění po formální stránce obsahuje: Úvodní list, Poučení pro uživatele, 

Všeobecné poznámky, Záhlaví tříd výrobků a služeb, dále potom Seznam výrobků a 

služeb s vysvětlivkami – vysvětluje, co jednotlivé třídy zejména obsahují a neobsahují, 

případně odkazuje na vhodnější zatřídění daného výrobku nebo služby. Poté obsahuje 

dva seznamy výrobků a služeb: první část se seznamem výrobků a služeb v abecedním 

uspořádání a druhou část se seznamem výrobků a služeb v uspořádání podle tříd. 

Abecední seznam výrobků a služeb představuje dva soubory o pěti sloupcích na 

každé straně, přičemž tyto sloupce znamenají pro každý výrobek nebo službu 

následující: 

• první sloupec: označení výrobku nebo služby v češtině, 

• druhý sloupec: označení výrobku nebo služby ve francouzštině, 

• třetí sloupec: označení výrobku nebo služby v angličtině, 

• čtvrtý sloupec: základní číslo označení výrobku nebo služby; 

• pátý sloupec: číslo třídy, do níž výrobek nebo služba patří. [21] 
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Pro správné zatřídění výrobků nebo služeb by se mělo postupovat následujícím 

způsobem. Je nutné projít abecední seznam výrobků a služeb a zaměřit se zejména na 

vysvětlující informace k jednotlivým třídám, ty by měly dopomoci ke správnému 

zatřídění. V případě, že nelze výrobek nebo službu zařadit do některé z tříd, musí se 

postupovat podle kritérií všeobecných poznámek (viz Příloha I). 

Je nutné mít na paměti, že jeden výrobek nebo služba se může objevit 

v abecedním seznamu na několika místech pod různými údaji – tzv. křížovými 

odkazy. [18] Jeden obecný termín se může vyskytnou ve vztahu k více třídám (záleží 

na jeho vymezení) – v takovém případě je označen hvězdičkou. 

V abecedním seznamu se v hranatých závorkách nachází takový výraz, který 

většinou slouží k přesnějšímu definování textu před závorkami z důvodu 

dvojznačnosti nebo neurčitosti (pro účely třídění) tohoto termínu. Jsou i případy, kdy 

je v hranatých závorkách uveden výraz v americké angličtině (odpovídající textu před 

závorkami), v takových případech je pak většinou za takovým výrazem připsáno 

(Am).  

Výraz uvedený v abecedním seznamu v kulatých závorkách může znamenat jiné 

označení příslušného výrobku nebo služby, které jsou v takovémto případě také 

uvedeny na příslušném místě abecedního seznamu (křížový odkaz). V ostatních 

případech může výraz v kulatých závorkách začínat obecným termínem (například 

zařízení, vedení, stroje), pod nímž nelze v abecedním seznamu výrobek nebo službu 

uvést. Text před kulatými závorkami se považuje za nejdůležitější část označení 

předmětného výrobku nebo služby a je uvnitř závorek nahrazen „-“. [21] 

V případě zájmu registrace ochranné známky je velice žádoucí užívat termíny 

uvedené v abecedním seznamu, aby se předešlo neurčitým a obecným termínům, které 

jsou při zatřídění nedostačující. 

Skutečnost, že se označení výrobku nebo služby vyskytuje v abecedním 

seznamu, žádným způsobem nepředjímá rozhodnutí národních úřadů průmyslového 

vlastnictví týkající se možnosti zápisu ochranné známky pro tento výrobek nebo 

službu. [21] 

V Niceském systému mezinárodního třídění výrobků a služeb za účelem zápisu 

ochranných známek je 34 tříd pro třídění výrobků a 11 tříd pro zatřídění služeb. 
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4.2.2.2 Vídeňské třídění obrazových prvků ochranných známek 

Nyní je v platnosti 5. vydání Mezinárodního třídění obrazových prvků 

ochranných známek z roku 2002, které je platné od 1. ledna 2003. Jak již bylo řečeno 

Česká republika sice není členem Vídeňské úmluvy, tento systém k třídění však 

používá. 

Třídění představuje hierarchický systém, který vychází od obecného ke 

konkrétnímu a dělí všechny obrazové prvky na třídy, oddíly a sekce. Kde je to vhodné, 

obsahuje vysvětlivky týkající se buď třídění jako celku, nebo jakékoliv dané třídy, 

oddílu nebo sekce. [16] 

Každá třída, oddíl i sekce jsou očíslovány určitým kódem. Každý obrazový 

prvek v sekci je označen třemi čísly: první – od 1 do 29 – označuje třídu; druhé – od 1 

do 19 – oddíl a třetí – od 1 do 26 – označuje sekci. Např. zobrazení "děvčátka, které jí" 

patří do třídy 2 (lidé), oddílu 5 (děti), hlavní sekce 3 (děvčata) a pomocného oddílu 18 

(děti, které jí nebo pijí). [16] 

Toto páté vydání Vídeňského třídění zahrnuje celkem 29 tříd, 144 oddílů, 775 

hlavních sekcí, a 1112 pomocných sekcí. Třídění je pořízeno v angličtině 

a francouzštině. 

Třídění samo je vydáno v následujících třech částech: 

• tabulka tříd, která umožňuje rychlý přístup ke třídám uvedených 

v Třídění; 

• tabulka tříd a oddílů s vysvětlivkami, která podává přehled oddílů 

v jednotlivých třídách a umožňuje vymezit předmět v oddílu, který se 

zdá nejvhodnější; 

• seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami, který s pomocí úplných informací 

obsažených ve vysvětlivkách ke třídám, oddílům a sekcím umožňuje nakonec 

rozhodnout, který z obrazových prvků bude tříděn. [16] 

4.2.2.3 Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (Locarnské třídění) 

Osmé vydání Locarnského třídění, které je nyní v platnosti, bylo vydáno v září 

2003 ve dvou autentických verzích (angličtina, francouzština) a platí od 1.ledna 2004. 
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Vzniklo na základě Dohody podepsané ve švýcarském Locarnu 8.října 1968, 

v doplněném znění 28.září 1979. Česká republika je členem od 15. dubna 2003. 

Locarnská dohoda ustanovila Výbor znalců, ve kterém jsou zastoupeny všechny 

členské státy Locarnské dohody a dohoda zmocnila Výbor provádět „úpravy“ nebo 

„doplňky“ k původnímu seznamu tříd a podtříd. Pověřila Výbor vytvořit abecední 

seznam a vysvětlivky (které nebyly ustanoveny diplomatickou konferencí) 

a zplnomocnila Výbor upravovat a doplňovat každou ze tří částí (seznam tříd a 

podtříd, abecední seznam výrobků, vysvětlivky) Locarnského třídění. [17] 

Současné vydání sestává z 32 tříd a 223 podtříd. Abecední seznam výrobků 

sestává z cca 6831 položek a je předkládán ve dvou částech: první část uvádí všechny 

výrobky v jediném abecedním seznamu, bez ohledu na třídu; druhá část uvádí výrobky 

podle každé podtřídy zvlášť a v ní v abecedním pořádku. Vysvětlivky jsou zahrnuty do 

seznamu tříd a podtříd. [17] 

Názvy tříd a podtříd naznačují název oblasti, do které se mají výrobky zatřídit. 

I tak mohou být výrobky zastoupeny ve více oblastech. Proto se, k dosažení správného 

zatřídění různých výrobků, doporučuje porovnat názvy výrobků s abecedním 

seznamem výrobků, který je součástí třídníku. 

V zásadě se výrobky třídí v první řadě podle svého účelu a pak náhradně 

(podpůrně), je-li to možné, podle předmětu, který představují. Tento posledně zmíněný 

způsob třídění je nezávazný. [17] 

4.3 PATENTOVÍ ZÁSTUPCI 

U tohoto pojmu se opět vracíme k nepřesné terminologii nastíněné v úvodu 

práce. Patentovými zástupci jsou myšleni odborníci v oblasti průmyslově právní 

ochrany. Podle definice Komory patentových zástupců [22] je patentovým zástupcem 

technicky i právně erudovaný odborník s nejméně pětiletou praxí v oboru 

průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu 

průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž 

se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, 

svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je 

zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory 

osvědčení pro výkon činnosti. 
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Patentoví zástupci hlavně poskytují odbornou pomoc ve věcech průmyslového 

(duševního) vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Mezi jejich zodpovědnosti 

patří posuzování a rady, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější 

a podle předpisů  i zákonů koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované 

podklady. Mezi jejich stěžejní činnosti patří zastupování v řízeních před Úřadem 

průmyslového vlastnictví.  

Je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti 

s poskytováním služeb patentového zástupce, a to na pojistné plnění ve výši nejméně 

jeden milion Kč, pokud zastupuje u českých orgánů, a nejméně na tři miliony Kč, 

pokud zastupuje u zahraničních orgánů, přitom na rozsah dvou milionů pojistného 

plnění se vztahuje evropské pojistné krytí. Mnozí patentoví zástupci jsou pojištěni na 

výrazně vyšší pojistné plnění. [22] 

Komora patentových zástupců je samosprávnou organizací, zřízenou ze zákona 

č. 417/2004 Sb. Jejími členy jsou povinně všichni patentoví zástupci v ČR. Komora je 

garantem profesní zdatnosti svých členů a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. 

Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak 

prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-

li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních 

opatřeních podle výše zmíněného zákona. [22] 

Patentoví zástupci se mohou dělit podle jednotlivých specializací, většina se jich 

však specializuje na více než jednu oblast (patentové právo, známkové právo, 

evropské právo). Následující dělení nabízí Komora patentových zástupců [15] a nabízí 

i vyhledávání patentových zástupců v jednoduchém uživatelském rozhraní podle 

těchto jednotlivých kritérií: 

•  zkoušené z práva patentového (P)     

•  zkoušené z práva známkového (M)     

•  evropské patentové (EPA8) 

•  evropské známkové (ETMA9) 

                                                 
8 European Patent Attorney – evropský patentový zástupce, zapsaný v seznamu kvalifikovaných 

zástupců výhradně oprávněných zastupovat před Evropským patentovým úřadem 
9 European Trade Mark Attorney 
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• sdružené v kancelářích     

• mající sídlo v určitém kraji 

5 SYSTÉMY OCHRANNÝCH ZNÁMEK NA INTERNETU  

Ať už jsou to organizace, které sdružují více států dohromady (např. Evropská 

patentová kancelář, viz 5.1) nebo samostatné úřady průmyslového vlastnictví 

jednotlivých států, zpřístupňují tyto systémy informace o ochranných známkách zdarma. 

Přístup na ně je umožněn téměř komukoliv přes webové stránky jednotlivých úřadů 

nebo organizací. Ještě nutno podotknout, že se v případě úřadů jednotlivých států jedná 

ve většině případů, tak jako v případě Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, o úřady, 

které zpřístupňují informace jak o ochranných známkách, tak o patentech, užitných 

vzorech i o průmyslových vzorech a dalších oblastech průmyslově právní ochrany.  

ÚPV s jednotlivými úřady ve většině případů udržuje styky a snaží se je 

rozšiřovat. Nárůst kontaktů jak s mezinárodními organizacemi, tak s národními úřady 

průmyslového vlastnictví přináší nejen zvýšení kvality mezinárodních vztahů v oblasti 

duševního vlastnictví, ale také mnoho nových podnětů pro činnost úřadu a jeho 

zapojení do mezinárodního kontextu. [5] 

 V dalších podkapitolách budou stručně charakterizovány jednak organizace 

zastřešující oblast celé Evropy a jednak úřady průmyslového vlastnictví států majících 

společné hranice s Českou republikou. Na závěr bude pojednáno i o patentovém a 

známkovém úřadu USA (viz 5.8).  

5.1 EVROPSKÁ PATENTOVÁ KANCELÁŘ 

Evropská patentová kancelář (EPO10), která má svoji prezentaci na URL 

adrese http://www.european-patent-office.org/, uděluje Evropské patenty státům, 

které podepsaly smlouvu o Evropské patentové spolupráci (EPC11), která byla 

vytvořena v Mnichově 5. října 1973 a vstoupila v platnost 7. října 1977. 

V současné době má členství podepsáno 32 států . EPO je výkonnou větví 

Evropské patentové organizace (EPO12), mezivládní orgán zřízený pod EPC, jejíž 32 

                                                 
10 European Patent Office  
11 European Patent Convention 
12 European Patent Organization 
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členů jsou ty státy, které podepsaly smlouvu o Evropské patentové spolupráci. Pět 

dalších států tuto smlouvu sice podepsanou nemá, uznává ji však. Česká republika 

podepsala 1. července 2002. Na aktivity EPO dohlíží Administrativní rada Organizace 

složená z delegátů jednotlivých smluvních států. [23] 

5.2 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU 

Na rozdíl od Evropské patentové kanceláře, která má na starosti patenty 32 

smluvních států Evropské patentové spolupráce, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu se stará o zapsané ochranné známky a průmyslové vzory v rámci EU (27 

členských zemí). Česká republika je členem obou dohod.  

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, sídlící ve španělském Alicante, je 

oficiálním úředním orgánem pro ochranné známky Společenství od roku 1996 a pro 

zapsané (průmyslové) vzory Společenství od roku 2003. Příslušná práva související 

s duševním vlastnictvím platí ve všech zemích EU. [24] 

Ochranné známky a vzory spadají do sféry obchodního práva dotýkajícího se 

soukromých podniků. Úřad má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a 

zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v 

registraci práv z průmyslového vlastnictví. [24] 

Ochranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství 

představují vstupní bránu na společný trh. Jejich jednotný charakter znamená, že je 

možno zachovávat jednoduché související formality a správní úkony – funguje 

jednotná žádost, jednotné správní centrum a jednotná dokumentace. Pro ochranné 

známky a vzory platí jednotná legislativa, což znamená, že po celé Evropské unii je 

v této oblasti poskytována účinná a specifická ochrana. Zjednodušení agendy se 

projevuje ve značném snížení nákladů ve srovnání s celkovými náklady na registraci 

ve všech jednotlivých zemích Evropské unie. [24]  

Na webových stránkách úřadu na URL adrese http://oami.europa.eu/ lze vybrat 

ze španělské, německé, anglické, francouzské nebo italské jazykové mutace. Na 

domovské stránce je potom k dispozici výběr ze tří základních sekcí (viz Obr. 2).  

• Úřad – v této sekci jsou k dispozici informace o důležitých událostech, 

na kterých bude OHIM přítomen, informační bulletin a tiskové zprávy, 

dotazník o spokojenosti uživatelů, informace o výroční ceně OHIM 
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Award, dále jsou v této sekci k dispozici organizační schémata, nabídka 

pracovních příležitostí, jsou zde zveřejněna oznámení a rozhodnutí 

(vyjádření prezidenta úřadu), jsou zde definovány poplatky a další 

finanční informace, statistiky, informace o vzájemné spolupráci 

a workshopech, informace o sympoziích evropských soudců, informace 

o přistupujících státech k Evropské unii a je zde přístup k registru 

administrativních dokumentů. 

• Ochranná známka Společenství – tato sekce obsahuje informace 

o komunitárních ochranných známkách, odkaz na oddělení péče 

o zákazníka, odpovědi na často kladené otázky, formuláře a návody, 

praktické i právní aspekty týkající se ochranné známky Společenství, 

dále je zde vysvětlen vztah OHIMu a Madridského Protokolu, je zde 

k dispozici bulletin ochranné známky Společenství, statistiky a jsou zde 

také odkazy na elektronické podání přihlášky (e-filing), protestu (e-

opposition) a žádosti o obnovu (e-renewal) a možnost vytvoření vlastní 

stránky MYPAGE.  

• Průmyslový vzor Společenství – stejně jako jsou v předešlé sekci 

informace o ochranných známkách Společenství, tak jsou i zde obecné 

informace tentokrát o průmyslových vzorech Společenství, podsekce 

oddělení péče o zákazníky, často kladené dotazy, formuláře a návody, 

praktické i právní aspekty týkající se průmyslového vzoru Společenství, 

je zde pojednáno o Haagské dohodě, je tu k dispozici bulletin 

průmyslového vzoru Společenství, statistiky a pouze jeden odkaz na 

elektronické podávání přihlášek (e-filing). 
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Obr. 2: Domovská stránka OHIMu v anglické verzi (http://oami.europa.eu/). [25] 

5.3 NPO NETWORK 

NPO Network13 je síť národních patentových úřadů, která vznikla v červnu 2005 

na základě iniciativy a rokování Švédského patentového a registračního úřadu a 

Národního institutu průmyslového vlastnictví ve Francii s Evropskou komisí 

(Generální ředitelství pro podnikání a průmysl). Iniciativa navázala na projekt 

Rakouského patentového úřadu One-Stop-Shop z roku 2001, který zanikl z důvodu 

nízkého zájmu členských států. Opětovné otevření projektu si vyžádal neustále 

vzrůstající počet malých a středních podniků v Evropě, které jsou hlavní cílovou 

skupinou NPO Network. Snahu o vytvoření sítě podpořili i zástupci projektu IPR 

Helpdesk. [26] 

Úlohou NPO Network je v počáteční fázi prostřednictvím vlastních webových stránek 

poskytovat informace o předmětech, legislativě, poplatcích, konání v oblasti průmyslového 

vlastnictví, produktech a službách, databázích atd. jednotlivých národních úřadů a brzy 

poskytovat i cenově dostupné služby pro malé a střední podnikatele, univerzity a vědecko-

výzkumné organizace. Webová stránka NPO Network na URL adrese 

http://www.innovaccess.eu byla oficiálně zpřístupněná pro veřejnost v listopadu 2006. Je 

členěná na dvě úrovně – první obsahuje informace zaměřené na zvýšení povědomí o oblasti 

                                                 
13 National Patent Offices Network – síť národních patentových úřadů  
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průmyslových práv a interaktivní nápovědu na rozličná témata z této oblasti (You have an 

idea…). Druhá obsahuje informace o předmětech průmyslového vlastnictví, aktivitách atd. z 

jednotlivých členských národních úřadů, EPO a OHIM (You want to protect your idea…). 

Součástí webové stránky je i tzv. extranet, který slouží k vnitřní komunikaci mezi 

kontaktními osobami národních úřadů, které jsou zodpovědné i za doplňování a 

aktualizování obsahu stránek, týkajících se průmyslových práv v jejich zemi. [26] 

Je zde možnost vypočítat sazby za přihlášení ochranných známek (i dalších 

prvků průmyslově právní ochrany) u jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví. 

Dále jsou zde k dispozici definice a vysvětlení různých pojmů vztahujících se 

k ochraně průmyslově právních informací nebo třeba postup při registraci. 

5.4 NĚMECKÝ PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ÚŘAD 

Německý patentový a známkový úřad (DPMA14), jeden z podřízených úřadů 

federálního ministerstva spravedlnosti, je centrálním úřadem v oblasti ochrany průmyslového 

vlastnictví v Německu. Spolu se svými předchůdci, Císařským patentovým úřadem a 

Říšským patentovým úřadem, odkazuje Německý patentový a známkový úřad až na 120letou 

historii. Úřad, který má hlavní sídlo v Mnichově, má zákonnou povinnost chránit průmyslové 

vlastnictví a také informovat veřejnost o oblasti průmyslově právní ochrany v Německu. [27] 

 

Obr. 3: Německý patentový úřad a jeho domovská webová stránka (http://www.dpma.de/). [27] 

                                                 
14 Deutches Patent- und Markenamt 
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Webové stránky na URL adrese http://www.dpma.de/ (viz Obr. 3) jsou pouze 

v německém jazyce (jen některé podsekce mají anglickou mutaci) a jsou rozděleny do 

několika sekcí.  

• Kontakty – v této sekci lze nalézt telefonní čísla a adresy na jednotlivá 

pracoviště (Mnichov, Jena, Berlín), e-mailové adresy, mapy a tiráž.  

• Informace – takto sekce obsahuje důležité informace jako aktuality 

z úřadu, často kladené otázky (o patentech, ochranných známkách, 

užitných vzorech atd.), poplatky za registrace, informace o úřadu 

(historie, vedení atd.), informace o ochraně práv pro registrátory, 

tiskovou službu, informace o patentových zástupcích, informace o 

diskuzích a vzdělávání a nabídku zaměstnání. 

• E-Služby a Publikační činnost – od 4. října 2006 úřad nabízí službu  

DPMAdirekt, pomocí které můžou zájemci podávat přihlášky k úřadu 

elektronicky (jedná se o přihlášky patentů, ochranných známek, užitných 

vzorů, Evropských patentů a přihlašovatelů PCT); služba 

DPMApublikationen je internetová platforma pro zveřejňování publikací 

úřadu; další službou je DPINFO, což je plně anglicky funkční 

elektronický registr úřadu; služba DEPATISnet umožňuje provádění 

online rešerší zveřejněných patentů z celého světa; DPMAkurier je 

kontrolní a dodavatelská služba zdarma pomocí e-mailu; 

DPMAdatenabgabe služba dodává nezpracovaná data přes webový 

server za poplatek; DEPATISconnect je přístup k archivu patentových 

spisů DEPATIS přes webové rozhraní za úhradu nákladů; 

DEPATISorder služba nabízí dodávání dokumentů z archivu DEPATIS 

(opět za úhradu nákladů); řada CD-ROMů DEPAROM nabízí možnost 

rešerše ve zveřejněných patentových spisech DPMA; dále tato sekce 

nabízí publikace jako výroční zprávy, oznámení prezidenta DPMA a 

další. 

• Formuláře a návody – tato sekce obsahuje potřebné formuláře a návody  

pro registrátory.  

• Vyhledávání/Rešerše – sekce nabízí vyhledávání na webových stránkách 

úřadu; informace o právním stavu dokumentů a technologických 
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normách; vyhledávání patentů, ochranných známek, užitných vzorů a 

průmyslových vzorů; dále obsahuje informace o mezinárodním třídění.  

• Novinky na serveru 

• Odkazy – tato sekce obsahuje užitečné odkazy s informacemi o 

průmyslově právní ochraně.  

5.5 POLSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD 

Patentový úřad Polska (UPRP15) je jediným oficiálním polským úřadem, který 

uděluje patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, registruje ochranné známky, 

topografie polovodičových výrobků a poskytuje ochranu na zeměpisná označení. 

Tento úřad byl založen 28. prosince 1918. [28] 

 

 
Obr. 4: Anglická mutace domovské stránky Polského patentového úřadu (http://www.uprp.pl). [28]  

                                                 
15 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
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Základní povinnosti polského Patentového úřadu týkající se udělování a 

udržování právní ochrany jsou prováděny podle národní legislativy s ohledem na 

mezinárodní přihlášky podané přímo u úřadu: přihlášky patentů a užitných vzorů 

podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT16) a přihlášky ochranných známek podle 

Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek (viz 

3.1.1). [28] 

Webové stránky na URL adrese http://www.uprp.pl jsou přístupné v polské i v, 

prozatím omezené, anglické mutaci (anglická verze stránek je stále ve výstavbě). Na 

webových stránkách úřadu jsou k dispozici informace rozdělené do několika sekcí (viz 

Obr. 4). 

• O úřadě – tato sekce obsahuje základní informace o jednotlivých 

aspektech průmyslového vlastnictví, informace o právním základu úřadu, 

odkazuje na přístup do knihovny UPRP, mapuje organizační strukturu 

úřadu a umožňuje přístup k výročním zprávám za roky 2003-2005. 

• Řízení před úřadem – v této sekci jsou k dispozici informace o 

používaných tříděních, správních poplatcích a jsou zde ke stažení 

formuláře přihlášek (pouze v polském jazyce). 

• Novinky a informace o aktivitách UPRP – tato sekce zpřístupňuje 

informace o vypsaných soutěžích a tendrech, nabízených pracovních 

pozicích, vypsaných školeních, novinkách, internetových publikacích 

úřadu. 

• Často kladené otázky – kromě seznamu často kladených otázek tato 

sekce obsahuje také slovník pojmů.   

• Zákony průmyslového vlastnictví – zde jsou ke stažení jak návrhy 

zákonů, tak i zákony a nařízení v účinnosti. 

• Databáze UPRP – databáze umožňuje vyhledávání v několika databázích: 

patenty (přihlášky od č. 1), užitné vzory (přihlášky od č. 70556), národní 

ochranné známky (přihlášky od č. 338), mezinárodní ochranné známky 

podle Madridské dohody (přihlášky od čísla 130921), průmyslové vzory 

podle nového zákona (přihlášky od č. 1), průmyslové vzory podle starého 

                                                 
16 Patent Co-operation Treaty 
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zákona (přihlášky od č. 1209), zeměpisná označení (přihlášky od č. 1), 

topografie integrovaných obvodů (přihlášky od č. 1). 

• Užitečné odkazy – v této sekci jsou k dispozici odkazy na patentové 

zástupce (polská komora patentových zástupců) a zahraniční úřady 

průmyslového vlastnictví (Evropa i svět) a další organizace a 

poskytovatele průmyslově právních informací.  

• Papírové publikace – tato sekce nabízí ilustrovaný přehled papírových 

publikací, které UPRP vydává.    

• Patentová informační centra – kromě zdrojů, které je možné najít 

v knihovně UPRP tato sekce nabízí odkazy na další informační centra 

v Polsku. 

• Kontakty a Mapa webových stránek  

• Odkaz BIP – bulletin veřejných informací obsahuje důležité informace 

pouze v polštině: nabídky práce, právní akty, informace o registrech, 

kontakty atd. 

5.6 RAKOUSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD 

Patentový úřad sídlící ve Vídni je centrálním úřadem pro ochranu průmyslového 

vlastnictví v Rakousku. Nařízením ministerstva obchodu z 15. září 1898 byl založen 

Rakouský patentový úřad17. Je organizační jednotkou ministerstva dopravy, inovace a 

technologie v čele s prezidentem. [29] 

                                                 
17 Österreichisches Patentamt 
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Obr. 5: Úvodní stránka Rakouského patentového úřadu (http://www.patentamt.at). [29] 

Na webových stránkách na URL adrese http://www.patentamt.at jsou k dispozici 

dvě jazykové mutace: německá a anglická (ta je mírně omezená a ne vždy s úplně 

přesným překladem verze německé). Na domovské stránce jsou nejprve tři odkazy na 

vynálezy, ochranné známky a průmyslové vzory, které obsahují  informace o 

jednotlivých aspektech průmyslově právní ochrany (viz Obr. 5). Prezentace úřadu je 

rozdělena do osmi základních sekcí. 

• Rakouský patentový úřad – v této sekci je popsána mise úřadu, ale žádné 

další podrobnosti o vzniku, vedení úřadu nebo jeho funkcích nejsou 

k dispozici. 

• Tiráž 

• Nabídka zaměstnání – tato sekce obsahuje nabídku aktuálních 

pracovních pozic. 

• Kontakty – tato sekce obsahuje kontakty pro písemný i osobní styk 

• Odkazy – v této sekci jsou k dispozici důležité odkazy z oblasti 

průmyslově právní ochrany. 
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• Novinky – v této sekci jsou odkazy na důležitá rozhodnutí, akce a tiskové 

zprávy.  

• Semináře a události – tato sekce odkazuje na konané semináře a akce 

v rámci tří oblastí průmyslového práva (ochranné známky, patenty a 

užitné vzory). 

• Vyhledávání – zde je možné vyhledávat v rámci webových stránek. 

• Rakouský patentový úřad – serv.ip – tuto službu poskytuje od roku 1994 

soukromý podnik, jedná se o placenou informační službu v oblasti 

ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů. Denně se zabývá 

ochranou průmyslového vlastnictví a aplikací různých vyhledávacích 

procedur. Běžně zpracovává požadavky v průběhu čtyř týdnů. 

5.7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky (ÚPV SR) byl založen 1.1. 

1993 jako ústřední orgán státní správy pro oblast průmyslového vlastnictví 

(rozhodování o poskytnutí ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, 

topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, označení původu výrobků). 

Úřad, sídlící v Banské Bystrici, takto přímo navázal na práci zaniknutého Federálního 

úřadu pro vynálezy (FÚV) se sídlem v Praze. Slovenská republika prostřednictvím 

Ministerstva zahraničních věcí SR deklarovala přístup ke všem mezinárodním 

dohodám na ochranu průmyslového vlastnictví, kterých byla ČSFR členem. Tímto 

krokem Slovenská republika navázala na aktivní činnost předcházejícího společného 

státu v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). [26] 

Na URL adrese http://www.upv.sk/ je možné získat základní informace o historii 

úřadu, o jeho poslání, o jeho managementu, o partnerech z oblasti státních institucí, 

profesionálních institucí a institucí podporujících podnikatelskou sféru. Zpřístupněné 

jsou taktéž informace o základních materiálech úřadu a materiálech v legislativním 

procesu.  

Webové stránky ÚPV SR nabízí slovenskou nebo rovnocennou a velmi 

důkladně propracovanou anglickou verzi. Jsou rozděleny do sekcí (viz obr. 6). 
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Obr. 6: Úvodní strana Úřadu průmyslového vlastnictví SR (http://www.upv.sk/). [26] 

• O úřadě – tato sekce nabízí základní informace o úřadě, o jeho 

působnosti a kompetencích, o vedení úřadu, historii, prezentuje partnery 

úřadu, obsahuje podsekci Úřad a média, kde jsou převážně informace 

pro novináře, podsekci Mezirezortní připomínkové konání (MPK) a 

nabízí volná pracovní místa a kontakty.   

• Průmyslová práva – v této sekci jsou k dispozici odkazy Odborná 

pomoc, informace o patentech, užitných vzorech, průmyslových vzorech, 

topografiích a ochranných známkách, jde o informace od návodu co a 

proč registrovat, přes právní předpisy a poplatky, až po systémy třídění. 

• Legislativa – celá tato sekce je věnována platným i neplatným právním 

předpisům, souvisejícím právním předpisům, mezinárodním dohodám a 

souvisejícím legislativním procesům.  

• Služby úřadu – v této jsou k dispozici jednotlivé služby úřadu – jaké 

publikace ÚPV SR vydává, jaké on-line služby jsou uživatelům 

k dispozici, doporučení pro podnikatele, dále jsou zde popsány 

jednotlivé kurzy, přednášky a konference, které úřad zastřešuje s ceník 

všech těchto služeb.   
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• Úřad a zahraničí – v této sekci jsou k dispozici informace, jak chránit 

průmyslové vlastnictví v zahraničí a odkaz na NPO Network.  

• @Skipo – toto je portál, který má za úkol přehledně a na jednom místě 

nabízet veřejnosti všechny elektronicky dostupné informace a dát 

možnost veřejnosti využít elektronickou komunikaci s úřadem. Snahou 

úřadu je poskytovat prostřednictvím tohoto portálu co nejširší spektrum 

informací v elektronické formě, které úřad spravuje ve svém vnitřním 

informačním systému a také zpřístupňovat papírové dokumenty 

v elektronické podobě. Všechny údaje z databází jsou nabízené bezplatně. 

5.8 PATENTOVÝ A ZNÁMKOVÝ ÚŘAD USA 

Již více než 200 let je základní rolí Patentového a známkového úřadu Spojených 

států amerických (USPTO18): podporovat vědecký vývoj a užitkové umění 

poskytováním ochrany vynálezcům na jejich výlučné právo na jejich objevy. USPTO je 

federální agenturou  ministerstva obchodu, která sídlí v pěti propojených budovách 

v Alexandrii ve Virginii. Úřad má přes 7000 zaměstnanců, kteří mají na starosti hlavní 

funkce úřadu jako jsou průzkum a vydávání patentů a průzkum a registrace ochranných 

známek. [30] 

Velice rozsáhlé webové stránky na URL adrese http://www.uspto.gov/ jsou 

pochopitelně pouze v anglickém jazyce a opět nabízí několik základních sekcí, které 

se dále dělí na další podsekce a mnoho dalších odkazů (viz Obr. 7). 

• O Úřadě – tato sekce obsahuje důležité informace o vzdělávání, 

kontaktní údaje, základní informace o průmyslovém vlastnictví, politiku 

úřadu a jednotlivé postupy, informace o programech a souvisejících 

úřadech. 

• Zástupce a ředitel – novinky, strategické plány, výroční zprávy, zprávy 

vztahující se k vládním záležitost. 

• Patenty – tato sekce detailně informuje o patentech – o pravidlech 

udělování, formulářích, správních poplatcích, návodech a manuálech, 

vyhledávacích tipech, zdrojích informací a právních předpisech a 

zákonech. 

                                                 
18 United States Patent and Trademark Office 
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• Ochranné známky – tato sekce detailně informuje o ochranných známkách 

– umožňuje online vyhledávání a zjišťování stavu ochranných známek, 

podávání přihlášek ochranných známek online, zobrazování plných 

dokumentů, vyhledávání v žádostech o ochranné známky a ochranných 

známkách v řízení, informace o Madridském Protokolu, identifikačním 

manuálu, dále obsahuje další průvodce a manuály, věstník úřadu, práva a 

pravidla, informace o poplatcích spojených s ochrannými známkami. 

• Autorská práva – v této sekci jsou základní informace o autorských 

právech a smlouvách vztahujících se k těmto právům. 

• Politika a zákony – tato sekce se zabývá legislativou vztahující se 

k patentům a  ochranným známkám. 

• Produkty a služby – v této sekci jsou k dispozici informace o nabízených 

službách a produktech, mezi nabízené služby patří například statistiky. 

• Strategické plánování – tato sekce obsahuje strategický plán na pět let 

dopředu a výroční zprávy od roku 1993. 

• Jak na to – tato sekce obsahuje odkazy k nalezení dalších informací a 

aktualizací, získání nástrojů a pomoci, jak se stát členem. 

• Podpora vynálezců – tato sekce obsahuje informační zdroje pro 

vynálezce, online přepisy, odkazy na patentové a známkové depozitní 

knihovny. 

• Naléhavá sdělení – v této sekci jsou informace pro uživatele ohledně 

přerušení dodávek pošty, uzavření úřadu atp. 

• Kontakty – tato sekce odkazuje na oddělení péče o zákazníky, informuje 

o otevíracích hodinách úřadu, prezentuje mapu lokace úřadu a poštovní 

adresy a telefonní čísla. 
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Obr. 7: Domovská stránka Patentového a známkového úřadu USA (http://www.uspto.gov/). [30] 

6 SROVNÁVACÍ ANALÝZA ČR A VYBRANÝCH STÁTŮ 

V předešlé kapitole byly stručně charakterizovány jednotlivé systémy 

ochranných známek (potažmo i patentů a dalších práv na označení). Vybrané systémy 

nastíněné v předchozí kapitole budou podrobněji porovnány mezi sebou i se systémem 

ochranných známek v České republice (Úřad průmyslového vlastnictví ČR). Systémy 
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budou porovnávány jednak podle kritérií, které považuji za důležité v rámci 

uživatelské práce s nimi a jednak podle kritérií vybraných z normy ČSN EN ISO 

9241, které jsou neméně důležité pro uživatelskou práci. 

Norma ČSN EN ISO 9241-12 (Zobrazení informací) uvádí charakteristiky 

(znaky) zobrazených informací. Jedná se o následující charakteristiky (znaky): 

• jasnost (obsah informace lze sdělit, přenést rychle a správně) 

• rozlišitelnost (zobrazenou informaci lze správně, přesně rozeznat) 

• stručnost (uživatelům se poskytují pouze informace nezbytné ke splnění 

úkolu) 

• shodnost (stejná informace je zobrazena stejným způsobem v rámci celé 

aplikace, podle očekávání uživatele) 

• zjistitelnost (pozornost uživatele je nasměrována přímo k požadované 

informaci) 

• čitelnost (informaci lze snadno přečíst) 

• srozumitelnost (význam je jasně pochopitelný, nedvojznačný, 

vysvětlitelný a rozpoznatelný). [31] 

Podle normy ČSN EN ISO 9241-12 by tvorba zobrazení vizuální informace 

měla vždy být zaměřena na dosažení těchto charakteristik (jasnost, rozlišitelnost atd.) 

ve vztahu ke kontextu použití systému a požadavků uživatele. 

Konstrukce vizuální informace využívá znalostí z různých disciplín 

zahrnujících: 

• fyziologii člověka (např. senzorický systém), 

• psychologii (např. mentální zatížení), 

• ergonomii (např. kontext použití), 

• typografii, 

• grafický design.  [32] 
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6.1 HCI A ERGONOMIE 

Při práci se systémy ochranných známek na Internetu, potažmo s Internetem a 

počítačem vůbec, člověk absolvuje určité postupy a prochází interakcemi, kterými se 

zabývá věda nazvaná HCI19. 

HCI jako vědní obor zkoumá interakci mezi člověkem a počítačem a navrhuje 

nejvhodnější postupy a řešení tvorby uživatelských rozhraní z hlediska použitelnosti – 

tj. z hlediska efektivnosti, výkonnosti a spokojenosti s užíváním. Je nasnadě, že se 

jedná o velmi širokou víceoborovou disciplínu využívající poznatky z počítačových 

věd, lingvistiky, psychologie, antropologie, fyziologie, grafického designu a mnoha 

dalších (viz Obr. 8). [33] 

 
Obr. 8: Jednotlivá odvětví mající vliv na HCI. [34] 

Vztah komunikace člověk-počítač a ergonomie je velmi úzký, obor HCI se 

v podstatě z ergonomie etabloval. Obecně je ergonomie vědní obor zabývající se 

vztahem člověka a pracovního procesu. Z jejího předmětu zkoumání a metod vyplývá, 

že jde o obor průnikový s několika dalšími obory (psychologické obory, anatomie, 

sociologie, architektura a design). Ve vazbě na automatizované informační systémy 

má vztah i k oboru informační věda. [35] 

                                                 
19 Human-computer interaction (komunikace člověk-počítač) 
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Důležitou součástí ergonomie je pro tuto práci tzv. vizuální ergonomie, kterou je 

podle [35] možné zařadit na rozhraní mezi fyzickou a psychickou ergonomii. Zabývá 

se působením vizuálních podnětů na uživatele. Proto je důležitá při tvorbě a užívání 

dialogových informačních systémů nebo například při tvorbě a užívání interaktivních 

multimédií. K této problematice se váže, jak je již z jejího názvu patrné, norma ČSN 

EN ISO 9241 – Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími 

terminály20.  

6.2 NORMA ČSN EN ISO 9241 

ČSN EN ISO 9241 je vlastně sada norem, které se, jak z názvu vyplývá, 

zabývají požadavky na zobrazovací terminály pro kancelářské práce – tzn. zpracování 

textů a dat. Nicméně analogicky se tyto požadavky dají použít i v mnoha jiných 

oborech, kde dochází ke komunikaci mezi člověkem a počítačovými zařízeními (např. 

v lékařství, telekomunikacích, průmyslu atd.). Jde o poměrně komplexní normu, která 

se zabývá použitelností z hlediska softwaru, hardwaru i pracovního prostředí. [33] 

 Norma se skládá celkem ze 17 částí, které lze podle zaměření seskupit 

následovně: 

• Podrobné směrnice – tyto části se zabývají základními požadavky a 

zásadami pro zobrazovací terminály.  

o Část 1 Obecný úvod 

o Část 2 Požadavky na pracovní úkoly – pokyny 

o  Část 10 Základní zásady vytváření dialogu 

o Část 11 Údaje o možnostech využití 

• Hardware – tyto části normy definují požadavky na hardwarové 

zabezpečení pracovního působiště. 

o Část 3 Požadavky na zobrazovací displeje 

o Část 4 Požadavky na klávesnice 

o Část 7 Požadavky na displeje z hlediska odrazů 

o Část 8 Požadavky na zobrazení barev 

                                                 
20 V originále její název zní: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals. 
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o Část 9 Požadavky na vstupní zařízení – s výjimkou klávesnic 

• Pracovní prostředí – tyto dvě části kladou důraz na pracovní prostředí. 

o Část 5 Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu 

o Část 6 Požadavky na pracovní prostředí 

• Software – tyto části normy definují požadavky na softwarové 

zabezpečení dialogu člověka a počítače. 

o Část 12 Zobrazení informací 

o Část 13 Vedení uživatelů 

o Část 14 Vedení dialogu s použitím menu 

o Část 15 Vedení dialogu pomocí povelových jazyků  

o Část 16 Vedení dialogu pomocí přímé manipulace 

o Část 17 Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů 

Některé části ještě najdeme pod označením ČSN EN 29241, což jsou původní 

verze těchto norem, které se později začaly nahrazovat v souladu s mezinárodními 

standardy převzatými normami ISO 9241. [33] 

Pro účely této práce jsou důležité normy ČSN EN ISO 9241-10 až 9241-17, 

které obsahují sporné otázky ergonomie softwaru jako jsou: 

•  zásady dialogu člověka s počítačem (ISO 9241-10) 

• význam kontextu použití (uživatelů, úkolů, prostředí) a vymezení 

použitelnosti pomocí termínů efektivnosti, výkonnosti a uspokojení (ISO 

9241-11) 

• charakteristiky zobrazovaných informací a doporučení pro jejich 

prezentaci (ISO 9241-12) 

• doporučení pro vedení uživatelů; jejich aplikace ve všech technikách 

dialogu (ISO 9241-13) 

• doporučení pro užívání technik dialogu (ISO 9241-14 až ISO 9241-17). 

[30] 
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6.3 POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ 

Pro účely porovnání byly vybrány systémy ochranných známek okolních států 

České republiky, se kterými ČR sdílí společné hranice (Německo – DPMA,  Polsko – 

UPRP, Rakousko – Österreichisches Patentamt a Slovenská republika – ÚPV SR). 

Údaje byly seskupeny do tabulek.  

6.3.1 Základní právní ustanovení 

V následující tabulce jsou stručně charakterizovány statuty vybraných úřadů 

průmyslového vlastnictví. 

Česká republika 

ÚPV ČR 
Ústřední orgán státní správy ČR na ochranu průmyslového 

vlastnictví (na základě zákona č. 21/1993 Sb.). V jeho čele je 

předseda jmenovaný vládou.  

Německo 

DPMA 
Podřízený úřad federálního ministerstva spravedlnosti.  

Polsko 

UPRP 
Aktivity jsou založeny na mnoha polských i mezinárodních 

zákonech a nařízeních (např. Nařízení předsedy vlády ze 7. června 

2004 připouštějící statut Polskému patentovému úřadu). 

Rakousko 

Österreichisches Patentamt 
Nařízením ministerstva obchodu z 15. září 1898 byl založen 

Rakouský patentový úřad, v čele stojí prezident. 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Ústřední orgán státní správy SR na ochranu průmyslového 

vlastnictví (na základě zákona č. 575/2001). V jeho čele je 

předsedkyně jmenovaná vládou.    

6.3.2 Klasifikace a třídění 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, ÚPV ČR využívá k třídění ochranných 

známek 9. verzi Niceského a 5. verzi Vídeňského třídění. K třídění průmyslových 

vzorů se používá Locarnské třídění a jeho 8. verze. Většina systémů používá totožné 

verze. 

Česká republika 

ÚPV ČR 
Niceské třídění 9. verze, Vídeňské třídění 5. verze (obojí ochranné 

známky), Locarnské třídění 8. verze (průmyslové vzory) 

Německo 

DPMA 
Niceské třídění 9. verze, Vídeňské třídění 5. verze (obojí ochranné 
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známky), Locarnské třídění 8. verze (průmyslové vzory) 

Polsko 

UPRP 
Niceské třídění 8. verze, (o ostatních tříděních se na webu 

nezmiňují) 

Rakousko 

Österreichisches Patentamt 
Niceské třídění 9. verze, Vídeňské třídění 5. verze (obojí ochranné 

známky) 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Niceské třídění 9. verze, Vídeňské třídění 5. verze (obojí ochranné 

známky), Locarnské třídění 8. verze (průmyslové vzory) 

6.3.3 Způsoby přihlašování a poplatky 

V následující tabulce je stručně charakterizováno, jakým způsobem je možné 

ochranné známky registrovat a co činí poplatky spojené s přihlášením, registrací, 

udržením a obnovou ochranných známek. U zahraničních systémů jsou údaje 

v korunách (v závorkách) pouze orientační. 

Česká republika 

ÚPV ČR 
Přihláška ochranné známky se podává poštou nebo osobně v 

podatelně úřadu (formulář obsahuje podrobné pokyny pro  

vyplňování, včetně způsobu placení správního poplatku). 

Od roku 2002 možnost elektronického podávání přihlášek – 

k dispozici je detailní nápověda jak postupovat.  

Od května 2007 uvede ÚPV do provozu nový systém 

elektronického podávání přihlášek. 

Přihlašovací poplatek: 5000 Kč (3 třídy výrobků a služeb) 

Každá další třída: 500 Kč 

Žádost o obnovu: 2500 Kč. 

Německo 

DPMA 
Možnost podání přihlášky tradiční cestou nebo elektronicky 

(s ověřeným elektronickým podpisem). 

Přihlašovací poplatek: 290 EUR (8120 Kč – elektronicky) 300 

EUR (8400 – tradičně) 

Každá další třída: 100 EUR (2800 Kč) 
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Žádost o obnovu: 750 EUR (21 000 Kč – do tří tříd) 

Každá další třída (obnova): 260 EUR (7280 Kč) 

K dispozici je podrobná nápověda k vyplnění formulářů. 

Polsko 

UPRP 
Přihlášení pouze pomocí papírové přihlášky (o jiném způsobu se 

na webu nezmiňují) 

Přihlašovací poplatek: 500 zł (3700 Kč – do tří tříd) 

Každá další třída: 100 zł (740 Kč) 

Žádost o obnovu: 350 zł (2590 Kč) 

Každá další třída (obnova): 450 zł (3330 Kč) 

Rakousko 

Österreichisches 

Patentamt 

Přihlášku je možné podat poštou, faxem nebo osobně, mailem 

nebo online nelze přihlášky podávat. 

Přihlašovací poplatek: 80 EUR (2240 Kč) 

Poplatek za tři třídy: 20 EUR (560 Kč) 

Každá další třída: 25 EUR (700 Kč) 

Poplatek za udržení: 200 EUR (5600 Kč) 

Další poplatky za registraci: 29 EUR (812 Kč) 

Žádost o obnovu: 500 EUR (14 000 Kč) 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Možnost podávání evropských patentových přihlášek a 

mezinárodních patentových přihlášek PCT v elektronické formě 

od 1. ledna 2007, přihlášky OZ tradiční cestou. 

Přihlašovací poplatek: 3500 Sk (2919 Kč – do tří tříd) 

Každá další třída: 300 Sk (250 Kč) 

Žádost o obnovu: 3000 Sk (2502 Kč) 
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Z tabulky vyplývá, že nejnižší poplatky, týkající se přihlašování ochranných 

známek, se platí na Slovensku. Naopak nejvyšší poplatky, jak bylo možné očekávat, 

jsou nutné k registraci v Německu.  

6.3.4 Uspořádání objektů na obrazovce/Zobrazení informací 

Informace by měla být umístěna tak, aby splňovala očekávání uživatele a 

požadavky úkolu. Mělo by se brát v potaz: vhodnost oken, Oblasti, Skupiny, Seznamy, 

Tabulky, Štítky, Pole, Grafické objekty – kurzory a ukazatele, Barevné kódování, 

Značky. [32] 

Každá barva by měla mít svou kategorii použití, např. červená = varování, žlutá 

= výstraha, zelená = potvrzení. Pro barvu pozadí je vhodné užít barvu neutrální (bílá, 

šedá, černá) a jako barvu textu nejlépe barvu, která je škálově vzdálená pozadí. [33] 

Česká republika 

ÚPV ČR 
Menu je řešeno pomocí záložek, na liště vlevo se rozbalují 

jednotlivé podsekce menu, lišta vpravo obsahuje aktuální 

informace, důležité informace zkratkou přes odkazy v pravém 

horním rohu. Přes znak ÚPV vždy návrat na domovskou stránku. 

Pod levou lištou je umístěno ikonické rozhraní pro přepínání mezi 

anglickou a českou verzí. 

Barva modrá, bílá, černá, červený znak – použité v celé prezentaci 

úřadu – žádné další barvy. 

Německo 

DPMA 
Jednotlivé sekce formou odkazů z titulní strany, dále se otevřou 

v seznamu (hypertextových odkazů) v textovém provedení. Na 

levé straně je stále odkaz na vyhledávání na webu a e-mail. 

Služba DPINFO řešena grafičtěji, na levé straně odkazy na 

patenty, ochranné známky a užitné vzory a sekce informace, 

demo, nápověda a důležité sdělení. Přes znak DPMA návrat na 

domovskou stránku. 

Stále bílé pozadí, strohá prezentace bez přídavných detailů nebo 

dekorací. 
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Polsko 

UPRP 
Na liště vlevo jsou k dispozici hlavní sekce menu – podsekce se po 

kliknutí rozbalí, aktuality jsou na liště vpravo. Horní lišta obsahuje 

tři nejdůležitější záložky, možnost přepnutí do anglického jazyka a 

odkaz na informační bulletin. Znak UPRP neaktivní. 

Bílé pozadí, modrá kombinace. 

Rakousko 

Österreichisches 

Patentamt 

Lišta vlevo obsahuje odkazy na jednotlivé sekce, které se otevřou 

na liště vlevo dole. V pravém horní rohu jsou ikony pro možnost 

přepínání mezi anglickou a německou verzí. 

Tři základní oblasti ve třech barvách odkazují na sekce OZ, 

průmyslových vzorů a patentů. 

Zelená, šedá a modrá barva použitá v logu provází celou 

prezentací úřadu. Celá struktura i vzhled webu (výroční zpráva) 

navozuje dojem soukromé firmy, ne úřadu. 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Lišta vlevo odkazuje na základní sekce, které se přesunou na horní 

lištu s rozbalovacím menu, odkazy na výběr důležitých sekcí 

v dolní části. V pravé horní části je stále odkaz pro tisk, 

domovskou stránku a anglickou verzi. 

Použití pastelových barev, které jsou příjemné pro oči. 

Všechny úřady používají podobné techniky zobrazení informací pomocí lišt 

s rozbalovacím menu nebo otevírání odkazů v nových oknech. Důležité informace 

jsou pak většinou umístěny s pomocí záložek na horní liště nebo ve spodní části 

obrazovky jako odkazy. 

6.3.5 Možnosti vyhledávání v databázi ochranných známek 

Systémy charakterizované v předchozích kapitolách se dají odlišit podle 

možností vyhledávání, které nabízejí. Většinou se jedná o výběr mezi jednoduchým a 

pokročilým/rozšířeným vyhledáváním, možnost použití různých druhů operátorů a 

další pomůcky při vyhledávání.  

Česká republika 

ÚPV ČR 
Od srpna 2006 je možné vyhledávat pomocí základní nebo 

pokročilé (s detailní nápovědou) formy vyhledávání. 



60 

Možnost použití Booleovských operátorů a závorek: AND (&), 

OR (mezera mezi výrazy), AND NOT (MINUS, -) 

Zástupné znaky: % pro 0 až více znaků, _ pro právě jeden znak 

(oba se dají použít jako pravostranné, levostranné nebo infixové, 

ale pouze jeden zástupný znak ve výrazu) 

U číselných položek lze většinou použít relační operátory <, >, =. 

V rámci expertního dotazu je možné používat logické operátory 

(AND, OR NOT) a závorkovou konvenci. Celý dotaz se zapisuje 

do formuláře (jednotlivá dotazovaná pole viz Příloha II). 

V závorce jsou uvedeny názvy polí pro normalizovaný dotaz. 

Dotaz tedy může například vypadat takto: 

(CISP<1000 AND VIDO=1%)OR (MAJÍ=novák) 

Německo 

DPMA 
Vyhledávání pomocí služby DPINFO (registr úřadu i v plně 

funkční anglické verzi) nabízí základní a rozšířené vyhledávání. 

Zadání dotazu pro jakoukoliv položku spisu. 

Booleovské operátory: AND, OR, NOT 

Zástupné znaky: % (0 až více znaků),  _ (právě jeden znak) 

K dispozici je nápověda. 

Polsko 

UPRP 
Možnost vyhledávání ve třech formách rychlé, pokročilé a 

strukturované.  

Pokročilé: možnost vyhledávání ve více položkách najednou 

Strukturované: nejprve výběr vyhledávací položky (č. spisu, 

jméno přihlašovatele atd.), potom výběr operátorů (obsahuje slova, 

začíná, obsahuje, <, >, =), potom zadání hodnoty: slovo, datum, 

číslo, a pomocí operátorů AND (i), OR (lub), NOT možnost 

připojení další vyhledávané fráze. 

Zástupné znaky: % pro 0 až více znaků, _ pro právě jeden znak 
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(oba se mohou vyskytovat v dotazu vícekrát) 

Nápověda je dostupná pouze v polštině. 

Rakousko 

Österreichisches 

Patentamt 

Doporučuje vyhledávání pomocí OHIMu a dalších databází. 

Online přístup pro vyhledávání je placený.  

Neplacený – v registru – vyhledávání podle registračního čísla 

nebo čísla spisu – neobsahuje nápovědu. 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Vyhledávání  je možné v seznamech zapsaných známek, přihlášek 

v řízení, všech podaných přihlášek. 

Možnost vyhledávání je pouze jedna (rozšířené). Důkladné 

v mnoha položkách – před každou položkou nápověda ve formě 

otazníku v bublině – po najetí myší se zobrazí příklad. 

Nápověda není funkční. 

K vyhledávání je ve většině systémů k dispozici určitá forma jednoduchého i 

pokročilého či rozšířeného vyhledávání. Operátory vhodné k vyhledávání jsou 

většinou Booleovské s použitím relačních operátorů. Každý systém také nabízí 

zástupné znaky pro možnost vyhledávání neúplného dotazu.   

6.3.6 Vedení uživatelů 

Část normy ISO 9241-13 (Vedení uživatelů) obsahuje doporučení o vedení 

uživatelů poskytované softwarovými uživatelskými rozhraními a jejich hodnocením. 

Vedení uživatelů představuje doplňující informace nad rámec pravidelného dialogu 

uživatel-počítač, a je poskytováno uživateli na požádání nebo ho systém nabízí 

automaticky, například informace o stavu, zpětná vazba a nápověda on-line. Vedení 

uživatelů je vždy přiměřené a má jim pomoci při plnění jejich záměrů se systémem. 

Dodatečné vedení uživatelů má být poskytováno tak, aby uživatelé splnili úkol, 

k jehož provedení byl systém navržen bez bezdůvodného úsilí nebo stresu.  Kterákoliv 

specifická technika dialogu obsahuje vedení uživatele, například pomocí vysvícení 

vybrané položky nebo pomocí podtržení značky u pole, které je  třeba zadat. [30]  
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Česká republika 

ÚPV ČR 
V odkazu Nápovědy jsou k dispozici postupy při přihlašování 

vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií, 

ochranných známek a označení původu. Je zde sekce nejčastější 

dotazy a odkaz na žádosti o informace obsahuje kontakt na 

Helpdesk.  

Německo 

DPMA 
Obsahuje sekci FAQ21 rozdělenou na ochranné známky, patenty, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochrana tajemství. 

Polsko 

UPRP 
Obsahuje sekci FAQ a slovníček pojmů vztahujících se 

k průmyslově právní ochraně. 

Rakousko 

Österreichisches Patentamt 
Pod odkazem různé informace jsou tři odpovědi na FAQ. Možnost 

vyhledávání na webu, vyhledá dokumenty, po kliknutí bez odezvy. 

Slovenská republika 

ÚPV SR 
Odkaz ve spodní části obrazovky na FAQ obsahuje 22 často 

kladených otázek. 

Odborná pomoc je k dispozici po telefonu nebo přes e-mail. 

Každý ze zmíněných systémů obsahuje určitou formu pomoci uživateli, ať už se 

jedná o seznam často kladených dotazů s odpověďmi nebo nápovědu ve formě 

návodů, jak postupovat při problémech nebo kontakty na živého operátora, který 

pomůže přes telefon nebo e-mail. 

                                                 
21 Frequently Asked Questions – často kladené dotazy 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo charakterizovat a porovnat vybrané systémy ochranných 

známek na Internetu. Celkem je práce rozdělena do šesti kapitol (včetně úvodní 

kapitoly), pomyslně se dá rozdělit na teoretickou a analytickou část.  

Teoretická část se zabývá hlavně terminologií vztahující se k problematice 

ochranných známek (ochranných známek Společenství) a průmyslových vzorů 

(průmyslových vzorů Společenství) a způsobům jejich registrace. Dále jsem 

v teoretické části charakterizovala základní mezinárodní dohody, které uzavřela 

i Česká republika, a které se vztahují k právům na označení. Dále je v této části 

zmapováno internetové prostředí v České republice a mezinárodní třídění, která se 

opět vztahují k právům na označení. 

V analytické části jsem se zabývala jednotlivými systémy ochranných známek 

na Internetu. Z analýzy vybraných systémů ochranných známek vyplývá, že jsou si 

databáze ochranných známek v mnoha aspektech velmi podobné, možnosti 

vyhledávání i služby úřadu jsou často analogické. Někde je k dispozici služeb více 

(Německý patentový a známkový úřad), někde je zase nabídka menší (Polský 

patentový úřad). Jeden úřad a potažmo i jeho webová prezentace se však od ostatních 

výrazněji odlišuje. Jedná se o Rakouský patentový úřad. Již jeho vizuální představení 

na webu se liší od ostatních úřadů a navozuje dojem soukromé firmy (například 

z oblasti finančnictví). Spoustu svých služeb poskytuje za poplatek a z hlediska využití 

nejsou jeho webové stránky ani databáze ochranných známek uživatelsky příjemné. 

Hlavním přínosem této práce je informování o oblasti ochranných známek na 

Internetu, zmapování jejich možností registrace, definice výše poplatků a zjednodušení 

orientace v databázích ochranných známek vybraných evropských úřadů. Dále je 

v této práci poskytnuta možnost srovnání webových stránek úřadů sousedících 

s Českou republikou z hlediska šesti kritérií. 

Systémy ochranných známek na Internetu, které nejsou nijak zpoplatněny, jsou 

mezi uživateli velmi žádané a stále více budou. Uživatelé rádi využívají 

zjednodušeného elektronického podávání, možnosti provádění rešerše z pohodlí 

domova a určitě jim pomůže snadná orientace po webových stránkách se širokou 

nabídkou nápověd. 
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