
Oslava Světového dne duševního vlastnictví  

Světový den duševního vlastnictví se slaví každý rok v dubnu. Připomínáme si tím historické datum                  

26. 4. 1970, kdy vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.   

Dnešní mladí lidé jsou inovátoři, tvůrci a podnikatelé zítřka, jsou neuvěřitelným a do značné míry ještě 

nevyužitým zdrojem vynalézavosti a kreativity. Po celém světě se stavějí před inovační výzvy                      

a využívají svoji energii, vynalézavost, zvídavost a kreativitu, aby navrhli a prosadili změny, ukázali 

cestu a nasměrovali kurz k lepší a udržitelnější budoucnosti.  

Proto letošním tématem, které akcentuje inovační kreativitu a vynalézavost mladé generace, Světová 

organizace duševního vlastnictví vyhlásila:  

 „Duševní vlastnictví a mládež, inovace pro lepší budoucnost“  

  „IP and Youth innovating for a Better Future“ 

Světový den duševního vlastnictví 2022 je příležitostí pro mladé lidi, a nejen pro ně, zjistit                                         

a připomenout si, jak mohou práva z duševního vlastnictví podpořit jejich cíle, pomoci přeměnit jejich 

nápady ve skutečnost, vytvářet příjmy, vytvářet pracovní místa a mít pozitivní dopad na svět kolem nás.  

Do oslav se tradičně zapojují po celém světě instituce, jejichž poslání a činnost s duševním vlastnictvím 

souvisí. 

Úřad průmyslového vlastnictví vytvořil internetovou stránku zvlášť věnovanou této příležitosti.                           

Na ní se mohou návštěvníci zúčastnit online seminářů připravených ve spolupráci s Ministerstvem 

kultury: Databáze Espacenet, Duševní vlastnictví – seznámení s autorským právem a Duševní 

vlastnictví – seznámení s průmyslovými právy. Mohou také zhlédnout představení o uplatnění 

fyzikálních jevů ve známých vynálezech v podání Úžasného divadla fyziky, navštívit výstavu Čeští vědci 

a jejich vynálezy, kterou vytvořila a zapůjčila Akademie věd, sledovat videa věnovaná jednotlivým 

druhům průmyslových práv nebo si stáhnout materiály a hry s tématem duševního vlastnictví                              

a průmyslových práv. Stránka bude dostupná od pondělí 25. 4. do soboty 30. 4. 2022 na adrese 

https://upv.gov.cz/dendusevnihovlastnictvi. 

Další informace ke Světovému dni duševního vlastnictví jsou zveřejněny i na webových stránkách 

Světové organizace duševního vlastnictví (wipo.int). 
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