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Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní
právo k průmyslovému využití vynálezu.

V České republice se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem 
vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem 
techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v 
České republice nebo v zahraničí.

Za vynálezy se naopak nepovažují zejména:
objevy, vědecké teorie a matematické metody,
pouhé vnější úpravy výrobků,
plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
programy počítačů,
pouhé uvedení informace.

Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do 
oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným 
osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu.

Proto, aby patent zůstal v platnosti, je nutno platit tzv. udržovací poplatky, a to v 
každém státu zvlášť. Maximální možná délka patentové ochrany je 20 roků.



Užitný vzor („malý patent“) je ochrana, která je na základě zákona 
poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé
odborné dovednosti a která jsou průmyslově využitelná. Novost technického 
řešení se přitom posuzuje podle aktuálního stavu techniky a průmyslová
využitelnost zase podle toho, zda může být dané řešení opakovaně využíváno 
v hospodářské činnosti. 
Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá jeho novost a tvůrčí úroveň, a proto 
je jeho registrace rychlejší, což má význam u produktů, které jsou již
připraveny na uvedení na trh. Udělení užitného vzoru trvá obvykle tři až čtyři 
měsíce po podání přihlášky.

Jako užitný vzor nelze chránit především:
- objevy, vědecké teorie a matematické metody,
- pouhé vnější úpravy výrobků,
- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní
činnosti,
- programy počítačů,
- pouhé uvedení informace,
- technická řešení, která jsou v rozporu s 
obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti 
a veřejné morálky,
- odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i 
biologické reproduktivní materiály,
- způsoby výroby nebo pracovní činnosti.



Ochranná známka je označení, pomocí kterého firmy identifikují samy sebe, své
výrobky a služby. Tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh 
přinášení stejné nebo podobné výrobky a služby. Může mít obrovskou cenu.

Tradiční symbol registrované
ochranné známky, Registered
Trade Mark



























































































Patent Cooperation Treaty (Total Contracting Parties : 145)
































