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Ochranná známka

Co chrání

logo, označení zboží

Proč

Vámi chráněný motiv nebude moct používat váš konkurent.  

Stejný, ani lehce zaměnitelný. Vaše označení výrobků si spotřebitelé  

budou spojovat jen a pouze s vámi.

Kde

www.upv.cz

Za kolik

5 000 Kč za tři třídy výrobků pro území ČR, každá další třída za 500 Kč

Průměrná doba řízení

cca 6 měsíců

Na jak dlouho

10 let, poté lze prodloužit

! !

Nechte to na nás  »

Průmyslový vzor

Co chrání

design

Proč

Vzhled vašich výrobků bude konkurencí nenapodobitelný. 

Chráníte tak design, materiál, barevné provedení, linie, vzhled 

svých výrobků – pokud jsou nové a unikátní.

Kde

www.upv.cz

Za kolik

Za kolik: 1 000 Kč 

(pokud vzor přihlašuje výlučně ten, kdo design navrhl, pak 500 Kč)

Průměrná doba řízení

cca 6 měsíců

Na jak dlouho

Na jak dlouho: 5 let, poté lze prodloužit
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Užitný vzor

Co chrání

nová, nadprůměrná technická řešení, nové technologie; 

jedná se o schůdnější a levnější variantu patentování

Proč

Vámi chráněné řešení vyřadí vaši konkurenci. Vámi nabízené 

služby a výrobky tak budou jedinečné, konkurence nesmí převzít 

vaše technologické know-how.

Kde

www.upv.cz

Za kolik

Za kolik: 1 000 Kč 

(pokud vzor přihlašuje výlučně ten, kdo na řešení přišel, pak 500 Kč)

Průměrná doba řízení

cca 5 měsíců

Na jak dlouho

4 roky, poté lze prodloužit

Patent

Co chrání

vynálezy; oproti užitnému vzoru je zde potřeba chránit výsledek vynálezecké 

činnosti – je zde vyšší stupeň „invence“

Proč

Vámi chráněné postupy, technologie a produkty budou moct být  

využívány pouze vámi, případně těmi, komu udělíte licenci.  

Patentovat lze pouze nová, nadprůměrná a průmyslově využitelná řešení.

Kde

www.upv.cz

Za kolik

1 200 Kč (pokud vynález přihlašuje výlučně ten, kdo na něj přišel, pak 600 Kč) 

+ poplatky za rešerše + udržovací poplatky za každý rok trvání ochrany 

…celkově částka cca 175 000 Kč za patentování + 20 let ochrany

Průměrná doba řízení

2–3 roky

Na jak dlouho

20 let
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Se svými dotazy ohledně ochrany práv  
průmyslového vlastnictví se můžete obrátit přímo  
na Jakuba Kleina, který se na tuto oblast specializuje: 

 +420 255 785 595
  jakub.klein@elegal.cz
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