
STEZKA K OCHRANNÉ ZNÁMCE
HERNÍ PLÁN

Tuto h
používat při pohybu po herní desce, dále šest žetonů ve stejné barvě, které bude 
používat na označení celkem 6 klíčových polí umístěných na vrcholech herní desky 

Na začátku všichni hráči hodí kostkou. Kdo získá nejvyšší počet bodů, začne hru. 
Druhým hráčem bude soused po pravé ruce atd.
Hra se hraje podobně jako „ČLOVĚČE NEZLOB SE“. V každém kole hráč posouvá svoji 

políčku, na které stoupne. Hráči se mohou pohybovat jakýmkoliv směrem.
Hrát se začíná z libovolného klíčového pole (je jich šest a představují kroky, které 
je potřeba splnit při žádosti o zápis ochranné známky). 
Cíl: Hráč musí zanechat na každém klíčovém poli, na které stoupne, svůj žeton. Kdo 
bude mít první obsazena všechna klíčová pole svými žetony, hru vyhrává.

PODAŘILO SE TI ZAPSAT OCHRANNOU ZNÁMKU? 

GRATULUJEME! 

TEĎ JI MŮŽEŠ POMOCI ZÍSKAT DALŠÍMU HRÁČI.

VYSVĚTLIVKY:
Ochranná známka (OZ) – Druh průmyslového vlastnictví, kterým se chrání jméno, slovo, 
fráze, logo, symbol, obrázek nebo kombinace těchto prvků. Slouží k označení výrobků 
nebo služeb na trhu.
ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví ČR – Úřad, který zajišťuje registraci ochranných 
známek a dalších druhů průmyslových práv (např. patenty).

Klíčová pole - vysvětlení
1.  Rozmysli si, jak bude vypadat OZ – Než se rozhodneš svou známku registrovat, 

musíš vědět, jak má vypadat. To závisí na tvých zákaznících, které chceš oslovovat 
a na tom, jak chceš na trhu působit a být vidět.

2.  – Ochrannou známku tvoří text, obrázek, kombinace obou a jiné, 
např. trojrozměrné objekty, zvuky, barvy apod.

3.  Je tvůj návrh OZ jedinečný? – Zjisti, jestli už neexistuje známka, kterou by bylo 
možné si s tou tvojí splést. To můžeš zjistit ve volně dostupné databázi na stránkách 
www.upv.cz.

4.  Podej přihlášku OZ na ÚPV – Přihlášku můžeš podat elektronicky nebo na papíře na ÚPV.
5.  Zaplať za přihlášku – Při podání přihlášky se platí poplatek, který pokrývá ochranu 

na období 10 let.
6. Probíhá průzkum – V ÚPV tvou přihlášku prozkoumají, a pokud splní všechny 

požadavky, získáš ochranu na 10 let.

Pokud se chceš dozvědět víc, přijď se podívat do ÚPV, rádi ti vše vysvětlíme a ukážeme!

www.upv.cz
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