
Průmyslové vzory 

Řízení o průmyslových vzorech je upraveno v ČR zákonem č. 207/2000 Sb. 

Za průmyslový vzor schopný ochrany se považuje vzhled výrobku nebo jeho části, 
spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu 
výrobku samotného nebo jeho zdobení. Výrobkem se rozumí průmyslově nebo 
řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho 
složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou 
počítačových programů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li 
individuální povahu. Průmyslový vzor je nový, nebyl-li přede dnem podání 
přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný 
průmyslový vzor, to znamená, že se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový 
vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u 
informovaného uživatele, se liší od celkového vjemu, který u takového uživatele 
vyvolá průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání 
přihlášky nebo přede dnem práva přednosti. 

Průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku, s dobrými 
mravy nebo je shodný s průmyslovým vzorem již zapsaným v ČR, Úřad nezapíše. 

Průmyslový vzor nechrání funkční principy ani materiálové složení.  

Přihláška průmyslového vzoru může obsahovat buď jedinou vnější úpravu výrobku 
nebo více vnějších úprav výrobku téhož druhu navzájem obdobných nebo určených 
ke společnému užití (např.jídelní servis, prvky stavebnice…). Užití popisu v přihlášce 
není povinné, je nepřípustný popis funkce, materiálového složení, technických 
parametrů apod. 

Vyobrazení průmyslového vzoru musí jasně a úplně vyjevit vnější úpravu celého 
výrobku - všechny charakteristické znaky vnější úpravy výrobku musí být výrazně 
vyobrazeny na fotografiích či na výkresech (nikoli výrobních či konstrukčních 
výkresech), a to v tolika pohledech, aby z nich byly patrné tvarové, obrysové nebo 
barevné zvláštnosti vnější úpravy výrobku. 

Majitel zapsaného průmyslového vzoru má výlučné právo využívat průmyslový vzor, 
poskytnout souhlas k jeho využívání jiným osobám nebo na ně průmyslový vzor 
převést. Bez souhlasu majitele zapsaného užitného vzoru nikdo nesmí chráněné 
řešení využívat. Užíváním se rozumí zejména výroba, nabízení, uvádění na trh, 
dovoz, vyvoz nebo užívání výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn nebo na 
kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům. 

Zápis průmyslového vzoru platí v ČR 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového 
vzoru. Dobu platnosti zápisu průmyslového vzoru lze na žádost majitele opakovaně 
obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky. 

Ve věci vypracování a zastupování přihlášek průmyslových vzorů se lze obrátit přímo 
na Patentové středisko ČVUT Praha - odbor vědecké a výzkumné činnosti.  


