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Otázky k závěrečným zkouškám 2021 

 

Práva na označení  

1. Ochranná známka – platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce 

ochranných známek. 

2. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti – veřejnoprávní výluky ze zápisu 

ochranných známek. 

3. Formální a věcný průzkum přihlášky ochranné známky. 

4. Subjekt práva k OZ – přihlašovatel a vlastník ochranné známky, individuální, 

kolektivní a certifikační ochranné známky. 

5. Formální průzkum – chybějící náležitosti přihlášky ochranné známky. 

6. Niceské třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, 

Vídeňské obrazové třídění přihlášek ochranných známek. 

7. Vznik a zánik práva k ochranné známce, obnova ochranné známky, změna 

vlastníka ochranné známky. 

8. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, omezení a vyčerpání práv z 

ochranné známky. 

9. Řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu, prominutí 

zmeškání lhůty. 

10. Přihlašování ochranné známky do zahraničí – řízení o zápisu mezinárodní 

ochranné známky podle Madridského systému. 

11. Prostředky prosaditelnosti práv z ochranné známky – zákon č. 221/2006 Sb., o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 

12. Mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek a označení původu 

(zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda a 

Protokol k Madridské dohodě, Smlouva o známkovém právu, Lisabonská úmluva na 

ochranu označení původu). 

13. Přeměna ochranné známky EU na přihlášku národní ochranné známky (čl. 139 

– 141 Nařízení EP a Rady č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie 

14. Všeobecně známá známka, ochranná známka s dobrým jménem, ochrana 

nezapsaných označení. 

15. Licence a jiná práva k ochranné známce. 

16. Připomínky a námitky proti přihlášce ochranné známky, návrh na zrušení nebo 

prohlášení ochranné známky za neplatnou. 
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17. Ochranná známka EU – řízení o zápisu OZEU před EUIPO (Nařízení EP a 

Rady č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie). 

18. Ochranná známka EU – definice, funkce, účinky, absolutní a relativní 

podmínky zápisné způsobilosti. 

19. Práva a povinnosti vlastníků OZEU, účinky a omezení práv z OZEU, dispozice 

s OZEU (licence, převody, jiná práva).  

20. Označení původu/zeměpisná označení – právní úprava v ČR, systémy ochrany 

– národní, mezinárodní (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 

původu/zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů, Lisabonská dohoda na 

ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu). 

21. Označení původu/zeměpisná označení – právní ochrana v EU (Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a 

označování lihovin, o ochraně zeměpisných označení lihovin, Nařízení EP a Rady 

(EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 

produkty – ochrana OP/ZO pro vína). 

22.  Označení původu/zeměpisná označení – vnitrostátní řízení o žádosti o zápis 

označení původu/zeměpisného označení do rejstříku Evropské komise (zákon č. 

452/2001 Sb., o ochraně označení původu/zeměpisných označení, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Patentové informace a rešerše  

 

1. Pojmy průmyslověprávní informace a rešerše; jejich druhy a význam pro praxi. 

2. Průmyslověprávní rešerše na bibliografická data. 

3. Průmyslověprávní tematické rešerše. 

4. Strategie provádění průmyslověprávních rešerší; principy definování 

rešeršních dotazů. 

5. Srovnání volně dostupných a komerčních zdrojů průmyslověprávních 

informací. 

6. Nosiče průmyslověprávních informací. 

7. Standardy WIPO a jejich význam pro rešeršní praxi. 

8. Pojem patentová dokumentace; struktura patentového dokumentu. 

9. Selekční jazyky v oblasti průmyslověprávních informací. 
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10. Patentová třídění; jejich vývoj a principy. 

11. Mezinárodní patentové třídění; jeho vývoj a principy. 

12. Selekční jazyky ochranných známek a průmyslových vzorů. 

13. Věstníky jako zdroj průmyslověprávních informací; Věstník ÚPV. 

14. Volně dostupné zdroje informací o technických řešeních. 

15. Volně dostupné zdroje informací o ochranných známkách. 

16. Volně dostupné zdroje informací o průmyslových vzorech. 

17. Národní rešeršní databáze průmyslověprávních informací. 

18. Informační produkty EPO. 

19. Informační produkty WIPO. 

20. Informační produkty EUIPO. 

 

Ochrana technických řešení a průmyslových vzorů  

 

1. Řízení o přihlášce vynálezu, věcné a formální náležitosti podání. 

2. Řízení o udělení patentu. 

3. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 

4. Právní ochrana biotechnologických vynálezů v České republice, Budapešťská 

smlouva. 

5. Účinky patentu, prozatímní ochrana, doba ochrany, omezení práva, licence. 

6. Zánik, zrušení patentu; určovací řízení. 

7. Evropský patent, účinky v České republice, zrušení evropského patentu. 

8. Podmínky ochrany vynálezů dodatkovým ochranným osvědčením. 

9. Podmínky zápisné způsobilosti a způsobilosti k ochraně u užitného vzoru, 

řízení o zápisu užitného vzoru. 

10.  Účinky užitného vzoru, odbočení, doba ochrany, licence. 

11.  Zánik, výmaz užitného vzoru, určovací řízení. 

12.  Podmínky zápisné způsobilosti průmyslového vzoru, řízení o zápisu 

průmyslového vzoru v České republice. 

13. Možnosti ochrany průmyslovým vzorem v zahraničí (národní, mezinárodní, 

regionální cestou), zapsaný a nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství – rozdíly, 

řízení. 

14. Zánik, výmaz a účinky průmyslového vzoru a jejich omezení, licence. 

15. Možnosti přihlašování technických řešení k ochraně do zahraničí (národní, 

mezinárodní, regionální cestou). 
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16. Mezinárodní úmluvy v patentovém právu (zejména Pařížská unijní úmluva, 

Smlouva o patentové spolupráci, Budapešťská smlouva, další). 

17. Řízení o mezinárodní přihlášce dle Smlouvy o patentové spolupráci (náležitosti 

podání, možnosti průběhu řízení, výhody systému PCT). Funkce Visegrádského 

patentového institutu. 

18. Řízení o evropské patentové přihlášce (náležitosti podání, průběh a ukončení 

řízení, validace patentu). 

19. Pojem unijní priorita (právo přednosti), vícenásobná a dílčí priorita, prioritní 

lhůty pro vynálezy, průmyslové vzory; Pařížská unijní úmluva.  

20. Patentové nároky – (Hartigova) dvoudílná definice: obsah a význam 

jednotlivých částí; jednodílná definice: případy jejího použití; definování výrobku 

postupem výroby; závislé/nezávislé nároky; kategorie vynálezů: základní typy, jejich 

charakteristiky, vztah nároků různých/stejných kategorií – jednotnost vynálezu. 

21.  Řádné a mimořádné opravné prostředky, přezkum správních rozhodnutí 

soudy. 


