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Co je průmyslový vzor?
Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části
spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury
nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde tedy
o vizuálně vnímatelnou vlastnost či složku výrobku, kterou mu, vedle
ostatních jeho složek, jakými jsou zejména takové kategorie jako „z čeho je
výrobek vyroben“ nebo „jak je technicky či konstrukčně uspořádán, aby mohl
plnit nějakou funkci“, dal jeho původce, v optimálním případě průmyslový
výtvarník. Nejde tedy o technickou, konstrukční, funkční, materiálovou
nebo jinou podstatu výrobku, byť by tato byla z reálného výrobku nebo jeho
vyobrazení seznatelná.
Výrobkem v terminologii právní ochrany průmyslových vzorů je průmyslově nebo
řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho
složeného výrobku, dále grafický symbol (např. piktogram) a typografický
znak (písmo ve smyslu sady alfanumerických znaků) s výjimkou počítačových
programů. Složeným výrobkem je výrobek, který se skládá z několika součástek,
které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku.
Grafika sama o sobě, bez toho, že by byla aplikována na konkrétním nosiči
(kterým musí být konkrétní prostorový nebo plošný výrobek), resp. agregována
do jeho celkového vzhledu, není průmyslovým vzorem, protože nepředstavuje
vzhled výrobku.

Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru?
Do všeobecných znalostí veřejnosti již proniklo povědomí o možnosti
právně ochránit technická a konstrukční řešení patentem na
vynález nebo zápisem užitného vzoru do rejstříku. Průmyslověprávní ochrana
průmyslového vzoru jeho zápisem do rejstříku průmyslových vzorů je analogií
takové ochrany, ale pro řešení jiného druhu - pro řešení designérská.Získaná
ochrana zabezpečuje svému vlastníku výhodu (např. vůči konkurenci), kterou
představuje výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat
jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným
osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním
průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve
kterém je chráněný průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován.
Ochranou průmyslového vzoru může tedy ten, kdo je k tomu oprávněn,
zabezpečit a dále zhodnotit designérské řešení, na jehož vznik a na zavedení
výroby výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn, nebo na kterém je
aplikován, vynaložil nemalé náklady a úsilí.
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Právní předpisy
Ochranu průmyslových vzorů, včetně vymezení práv a vztahů z ní
vyplývajících, upravují zejména následující právní předpisy:
-

zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o průmyslových
vzorech“),

-

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

-

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

Jaký průmyslový vzor je možné chránit zápisem do rejstříku
průmyslových vzorů?
Ne každý průmyslový vzor je možné zapsat do rejstříku průmyslových
vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální
povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání
přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti
shodný průmyslový vzor. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, kdy
byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti
původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců
přede dnem podání přihlášky. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže
se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor vykazuje individuální
povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele,
se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový
vzor zpřístupněný veřejnosti přede dnem podání přihlášky. Průmyslový vzor
aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo
průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněný, se považuje za nový a mající
individuální povahu jen tehdy, jestliže součástka zůstává i po začlenění do
složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná a jestliže viditelné
znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy.
Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu je nutné vzít v úvahu
i ustanovení § 7 zákona o průmyslových vzorech, které se týká průmyslových
vzorů obsahujících znaky dané technickou funkcí a průmyslových vzorů
obsahujících znaky vzájemného propojení.
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I když průmyslový vzor splní výše uvedená základní kritéria pro zápis do rejstříku,
nebude zapsán, pokud je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
nebo pokud existuje překážka tzv. staršího práva, což znamená, že u Úřadu již
byl shodný průmyslový vzor přihlášen k ochraně dříve.

Kdo má právo podat přihlášku průmyslového vzoru?
Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn podat původce nebo jeho
právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor
vlastní tvůrčí činností. Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolů
v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký průmyslový vzor), přechází právo na
průmyslový vzor na zadavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Původce,
který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, je povinen zadavatele
o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady
potřebné k posouzení průmyslového vzoru. Neuplatní-li zadavatel ve lhůtě
do tří měsíců od tohoto vyrozumění právo na průmyslový vzor (uplatní-li ho,
může sám podat přihlášku a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký průmyslový
vzor), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku.
Je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (jiná fyzická nebo právnická
osoba a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o zaměstnanecký průmyslový
vzor), musí být k přihlášce průmyslového vzoru přiložen doklad o nabytí práva
na průmyslový vzor. V přihlášce průmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo
je jeho původcem, popřípadě musí přihláška obsahovat písemné prohlášení
přihlašovatele, že se původce vzdal práva být v přihlášce, a případně následně
v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů, uveden.

Jak se podává přihláška průmyslového vzoru?
O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou
průmyslového vzoru, nejlépe s použitím úředního formuláře dostupného
zdarma na internetu nebo v podatelně Úřadu. Formulář obsahuje základní
informace pro přihlašovatele a podrobný návod k vyplnění. Přihláška
(a většina dalších podání) může být podána také elektronicky, pokud je opatřena
zaručeným elektronickým podpisem. Elektronické podání bez zaručeného
elektronického podpisu musí být do 5 dnů doplněno listinným originálem, aby
datum prvního doručení bylo uznáno jako datum podání. Pro faxové podání
platí totéž. (Jeho užití však důrazně nedoporučujeme z důvodu možného
vadného přenosu vyobrazení vzoru, které může vést až ke ztrátě dat podání
přihlášky.) Přihlášku průmyslového vzoru lze také podat poštou nebo osobně
v Úřadu. Aby přihláška průmyslového vzoru mohla být považována za podanou,
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musí obsahovat identifikační údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle žádat
o zápis průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru,
které dává jednoznačnou představu o vzhledu výrobku nebo jeho části, a to
v kvalitě umožňující další reprodukci. Vyobrazení průmyslového vzoru je
nejdůležitější přílohou přihlášky průmyslového vzoru a jeho provedení je třeba
věnovat velkou péči, neboť jen ono definuje předmět ochrany a rozsah této
ochrany. Vyobrazení může mít formu fotografie nebo výkresu. Ten však nesmí být
výkresem výrobním nebo konstrukčním, neboť má znázorňovat pouze vzhled
výrobku. Vyobrazení se k přihlášce přikládá v pěti vyhotoveních, případně vždy
jedno vyhotovení navíc za každého druhého a dalšího spolupřihlašovatele.

Co je hromadná přihláška průmyslového vzoru?
Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn. že zápis do rejstříku
průmyslových vzorů je požadován pro jeden průmyslový vzor, nebo
jako hromadná, tzn., že v přihlášce může být najednou požadován zápis dvou
nebo více průmyslových vzorů. Podmínkou pro možnost podat hromadnou
přihlášku průmyslového vzoru je, že všechny průmyslové vzory v ní obsažené patří
do jedné třídy Mezinárodního třídění pro průmyslové vzory (Lokarnské třídění).
Účelem institutu hromadné přihlášky je umožnit přihlašovateli, pokud to shledá
pro své další záměry při nakládání se svým průmyslovým vlastnictvím za rozumné,
s menší administrativní a finanční náročností prostřednictvím jediné přihlášky
získat najednou (v rámci jednoho řízení) ochranu pro řadu průmyslových
vzorů. Povinnou součástí příloh hromadné přihlášky průmyslového vzoru
je seznam průmyslových vzorů obsažených v přihlášce. Ten musí souhlasit
s počtem průmyslových vzorů obsažených v přihlášce a s číslováním jejich
vyobrazení,včetně jednotlivých pohledů.

Jak probíhá řízení o přihlášce průmyslového vzoru?
Řízení o přihlášce průmyslového vzoru vede Úřad s přihlašovatelem
nebo se zástupcem ustanoveným přihlašovatelem. U všech průmyslových
vzorů obsažených v podaných přihláškách provádí Úřad ze zákona průzkum,
zda splňují podmínky předepsané pro jejich zápis do rejstříku průmyslových
vzorů, tzv. věcný průzkum. Vedle toho Úřad po podání přihlášky zjišťuje, zda
má přihláška všechny potřebné formální náležitosti. Pokud přihláška nemá
formální vady a její předmět nemá věcné vady, je průmyslový vzor zapsán do
rejstříku. Úřad vydá přihlašovateli, jenž se stal v okamžiku zápisu průmyslového
vzoru do rejstříku vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru, osvědčení, které
tuto skutečnost prokazuje. Současně Úřad zapsaný průmyslový vzor zveřejní
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(nepožádal-li přihlašovatel v přihlášce o odklad zveřejnění) a následně oznámí
zapsání průmyslového vzoru ve Věstníku Úřadu.
Neobsahuje-li přihláška zákonem předepsané náležitosti, vyzve Úřad
přihlašovatele, aby tyto nedostatky odstranil. K tomu mu stanoví lhůtu.
Neodstraní-li přihlašovatel vytčené nedostatky ve stanovené lhůtě, Úřad řízení
o přihlášce zastaví.
Nesplňuje-li předmět přihlášky podmínky ochrany, Úřad to oznámí přihlašovateli
a poskytne mu lhůtu pro vyjádření. Nepodaří-li se přihlašovateli námitky vyvrátit,
Úřad přihlášku zamítne.

Jaká je doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru?
Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od přiznaného data
podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu
ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data
podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu doby ochrany lze podat
během posledního roku příslušného pětiletého období. Žádost je zpoplatněna.
Nebyla-li žádost o obnovu doby ochrany podána v uvedené lhůtě, může ji vlastník
podat ještě v poshovovací lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy měla nejpozději být
podána. V takovém případě se poplatek za obnovu doby ochrany zdvojnásobuje
a v mezidobí mohou vzniknout práva třetích osob. Úřad vlastníka k obnovení doby
ochrany průmyslového vzoru nevyzývá.

Jaké jsou základní správní poplatky spojené s ochranou
průmyslových vzorů?
Podání jednoduché přihlášky průmyslového vzoru, tj. takové,
která obsahuje jediný průmyslový vzor
-

1 000 Kč

pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)

Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru, tj. takové,
která obsahuje dva nebo více průmyslových vzorů

500 Kč
1 000 Kč

-

pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)

500 Kč

-

za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce

600 Kč

-

za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce
pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)

300 Kč

Podání žádosti o obnovu doby ochrany zapsaného průmyslového vzoru
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poprvé o pět roků

3 000 Kč

-

podruhé o pět roků

6 000 Kč

-

potřetí o pět roků

9 000 Kč

-

počtvrté o pět roků

12 000 Kč

Správní poplatek za podání přihlášky není jedinou nákladovou položkou spojenou
s přihlášením průmyslového vzoru k ochraně. Náklady spojené s pořízením
skutečně kvalitních vyobrazení (ať už ve formě fotografií nebo výkresů), která
nadefinují celkový vzhled výrobku (vyobrazením je dán rozsah ochrany zapsaného
průmyslovéhovzoru),určitěpředstavujísrovnatelnoupoložku.Pokudsipřihlašovatel
nechá přihlášku zpracovat od odborného zástupce a nechá se při podání přihlášky
a v dalším řízení zastupovat, musí počítat s dalšími náklady.

Jak získat ochranu průmyslového vzoru v zahraničí?
Vlastník průmyslového vzoru chráněného zápisem do rejstříku
průmyslových vzorů, který v České republice vede Úřad, má svůj průmyslový vzor
chráněn jen na území České republiky. Pokud by ho chtěl mít chráněn i v dalším
státě nebo dalších státech, musí tam ochranu získat.
Právo České republiky nechává zcela na rozhodnutí přihlašovatele, resp. toho, kdo
má právo k průmyslovému vzoru, kam a jakým způsobem svůj průmyslový vzor
přihlásí k ochraně. Přihlašování do zahraničí se pak řídí vždy příslušným právem
toho státu nebo regionálního celku, kam žádost o udělení ochrany směřuje.
Národní úřady průmyslového vlastnictví nemají většinou žádné kompetence pro
službu, která by spočívala v přihlašování průmyslových vzorů k ochraně do zahraničí
pro osoby (fyzické nebo právnické) sídlící na území států, které tyto úřady zřídily. Nemá
ji ani Úřad, ten může přihlašovatelům pomoci jen podáním obecných informací.
Pro přihlašování průmyslových vzorů do zahraničí je důležitým pojmem tzv.
„unijní priorita“. Tento institut umožňuje zachovat právo přednosti z první podané
přihlášky i pro přihlášky se shodným předmětem podané v dalších státech.
Podmínkou je, že přihláška průmyslového vzoru uplatňující unijní prioritu musí být
podána do 6 měsíců od data podání přihlášky první (tzv. prioritní), která založila
„unijní prioritu“.
Možnosti přihlašovatele, který má sídlo v České republice, chránit průmyslový
vzor v zahraničí, jsou:

1.

Ochrana v jednotlivých státech světa tzv. národní cestou

Jednou z možností jak získat ochranu průmyslového vzoru v zahraničí registrací
(nejčastěji formou zápisu průmyslového vzoru do národního rejstříku, ale např.
v USA patentem) je podat přihlášku přímo u příslušného úřadu každého cílového
státu, ve kterém má být průmyslový vzor chráněn.
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Splňují-li podaná přihláška a její předmět formální a věcné náležitosti, získá
přihlašovatel sadu jednotlivě územně působících a na sobě nezávislých ochran
v jím zvolených státech.
Pokud se týká věcných a formálních náležitostí přihlášky a vlastní procedury řízení
o přihlášce se zahraničním úřadem, platí pravidla stanovená státem, který ho
zřídil. Ta se, zejména pokud jde o formální stránku přihlášky a proceduru řízení
před úřadem, často stát od státu liší. V naprosté většině států si musí přihlašovatel,
který má sídlo z jejich pohledu v zahraničí, povinně zvolit pro komunikaci s tamním
úřadem kvalifikovaného, tj. v daném státě pro takovou službu oprávněného,
zástupce. Veškeré informace týkající se přihlášení průmyslového vzoru do zahraničí,
vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení, pak lze
získat od tamního úřadu nebo od tamních oprávněných zástupců, případně od
členů české Komory patentových zástupců nebo členů České advokátní komory,
kteří mají navázány vztahy se svými profesními partnery v zahraničí.
Věcné podmínky pro zápis průmyslového vzoru do rejstříku jsou obvykle
v jednotlivých státech podobné, nicméně mohou se i lišit. Průmyslový vzor, který
dosáhl ochrany v České republice, jí tedy nemusí dosáhnout v jiném státě a naopak.
Platný zákon o ochraně průmyslových vzorů v České republice je, pokud se týká
věcných podmínek, harmonizován s analogickými právními úpravami států EU.

2.

Ochrana v regionálních celcích

Přihlašovatel se sídlem v České republice může přihlásit průmyslový vzor a získat
ochranu i pro některé nadnárodní územní celky.
A) Benelux
Pro celek území všech tří států Beneluxu lze získat ochranu průmyslového vzoru
podáním přihlášky u Úřadu duševního vlastnictví států Beneluxu. Podrobné
informace viz internetová adresa http://www.boip.int/
B) Evropská unie
Přihlašovatel se sídlem v České republice může pro svůj průmyslový vzor získat
ochranu zápisem průmyslového vzoru Společenství, jehož ochrana se vztahuje na
celé území členských zemí Evropské unie.
Podacím místem přihlášky průmyslového vzoru Společenství je Úřad Evropské
unie pro duševní vlastnictví (EUIPO dříve OHIM) ve španělském Alicante. Je rovněž
možné tzv. nepřímé podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství, a to
prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví členských států EU, tedy
i prostřednictvím Úřadu. Veškeré informace o průmyslovém vzoru Společenství jsou
dostupné na internetové adrese https://euipo.europa.eu.
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Přihlašovatel průmyslového vzoru Společenství mající sídlo na území EU nemusí
být zastoupen, může se však nechat zastupovat zástupcem oprávněným
zastupovat ve věcech průmyslových vzorů před EUIPO. Tyto zástupce vede EUIPO
v databázi eSearch plus, dostupné na internetových stránkách tohoto úřadu.
Zapsané průmyslové vzory Společenství (systém byl spuštěn 1. 4. 2003) nabyly
zpětné účinnosti i pro území států, které se staly členy EU k 1. 5. 2004. Pokud by
nastala kolize se vzorem zapsaným národní cestou v České republice, bude pro
teritorium České republiky rozhodující, které právo je starší.
Na území Evropské unie existuje i forma ochrany tzv. „nezapsaným průmyslovým
vzorem Společenství“, která vzniká bez jakékoliv přihlášky a následné registrace
pouhým uvedením výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn, na trh v EU.

3.

Haagský systém mezinárodního zápisu průmyslových vzorů

Mezinárodní systém zápisu průmyslových vzorů je založen na Haagské dohodě,
kterou tvoří tři na sobě nezávislé akty: Londýnský akt (1934), Haagský akt (1960)
a Ženevský akt (1999).
Od 1. 1. 2008 se stala členskou stranou Ženevského aktu Haagské dohody také
Evropská unie. Přihlašovatelé, kteří mají na území EU trvalé bydliště, obvyklý
pobyt, jsou občany členského státu EU nebo mají na území EU provozovnu, mohou
získat ochranu průmyslových vzorů podle Ženevského aktu (nejnovější ze tří
platných dohod) ve státech nebo mezivládních organizacích, které jsou opět členy
Ženevského aktu Haagské dohody. Výhodou systému oproti přihlašování národní
cestou (viz bod 1 této kapitoly) je úspora nákladů spočívající v podání jedné
mezinárodní přihlášky u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví v Ženevě (dále jen WIPO), který haagský systém mezinárodního zápisu
průmyslových vzorů spravuje. Podrobné informace o přihlašování mezinárodní
cestou jsou dostupné na internetové adrese WIPO http://www.wipo.int v sekci
Industrial Designs.
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Kde můžete získat další informace?
Úřad průmyslového vlastnictví
Zaměstnanci Úřadu jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy související
s průmyslovými vzory, poskytnout všeobecné informace o formálních požadavcích
na přihlášky či okolnostech řízení o těchto přihláškách, o správních poplatcích
a provádění rešerší.
Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje pro oblast průmyslových vzorů mj.
tyto služby:
-

rešerše na průmyslové vzory – je posuzován vnější vzhled výrobku

-

rešerše na právní stav zapsaných průmyslových vzorů

-

rešerše na jméno původce nebo vlastníka, zapsaného průmyslového
vzoru

-

umožnění provedení vlastní rešerše na průmyslové vzory v internetových
databázích (národní i zahraničních) i ve věcně tříděných fondech
zapsaných průmyslových vzorů v Československu a v České republice na
základě poskytnutí potřebných instrukcí (bezplatně)

-

pořizování kopií rejstříkových karet zapsaných průmyslových vzorů

Informační středisko Úřadu
Informace spojené s problematikou ochrany průmyslových vzorů či s řízením
o přihláškách průmyslových vzorů Vám poskytne informační středisko.
Internet
Informace o činnosti a službách Úřadu můžete získat také na internetu na adrese
www.upv.cz
Na webových stránkách Úřad zpřístupňuje informace o jednotlivých předmětech
průmyslového vlastnictví, poskytovaných službách, příslušných právních
předpisech a činnosti výukového zařízení Úřadu - Institutu průmyslověprávní
výchovy. Součástí prezentace jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví
jsou i příslušné přihlašovací formuláře. V rámci rozšíření služeb uživatelům
internetu umístil Úřad na svých stránkách vedle informací a formulářů přihlášek
i objednávkové formuláře, jejichž prostřednictvím je možné objednávat
on-line rešerše na průmyslové vzory, Věstníky Úřadu a publikace Institutu
průmyslověprávní výchovy.
Úřad samozřejmě stále rozvíjí elektronické služby. Přes internet jsou přístupné
jednotlivé třídníky z oblasti průmyslových práv (ve formátu PDF), Věstník Úřadu,
bezplatně je k dispozici rešeršní databáze zapsaných průmyslových vzorů.
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Poznámky

11

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a,
160 68 Praha 6 - Bubeneč
tel.:

fax:

220 383 xxx

(provolba)

220 383 111

ústředna

220 383 129

studovna pro veřejnost

220 383 120

Informační středisko

224 324 718

(podatelna)

224 311 566

(studovna pro veřejnost)

e-mail: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz
Internet: www.upv.cz
Úřední hodiny studovny pro veřejnost a informačního střediska:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý

8.00 - 16.00

Středa

8.00 - 17.00

Čtvrtek 8.00 - 16.00
Pátek

8.00 - 14.30

Patentoví zástupci a advokáti:
Patentoví zástupci a advokáti poskytují odborné rady a pomoc fyzickým
a právnickým osobám ve věcech z oblasti průmyslového vlastnictví, zajistí
vypracování přihlášek, jejich podání a zastupování při řízení před Úřadem.
Komora patentových zástupců

Česká advokátní komora

Gorkého 12			

Národní 16

602 00 Brno			

110 00 Praha 1

tel.: 541 248 246 			

tel.: 221 729 011

fax: 541 219 469 			

fax: 224 932 989

e-mail: kpz@patentovizastupci.cz

e-mail: sekr@cak.cz

www.patzastupci.cz/		

www.cak.cz
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