
  

 

Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví nabízí slevu 50 % pro 
podání přihlášek ochranných známek nebo průmyslových vzorů  

(v souvislosti s dopady současné krize je možné získat slevu až 1500 EUR)  

  

Co je ochranná známka  

Ochranná známka chrání jakékoliv označení, zejména názvy, loga, tvary výrobků atd., pokud je toto 

označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Její vlastník 

může všem zakázat užívání označení shodného nebo zaměnitelného s ochrannou známkou a má velmi 

zvýhodněné postavení pro jakékoli spory týkající se jeho práv. Podrobnější informace k ochranným 

známkám například zde.  

Co je průmyslový vzor  

Průmyslový vzor chrání design výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, 

tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Vlastník průmyslového vzoru 

může bránit třetím osobám užívat vzor bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním vzoru jiným 

osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Podrobnější informace k průmyslovým vzorům 

například zde.  

 

  

  
  

 

(příklady ochranných známek a průmyslových vzorů našich klientů)  
  

 

Podpora z EU  

V souvislosti se zvýšenou ekonomickou zátěží během pandemie Covid-19 mohou od 11. 1. 2021 

podnikatelé získat od Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) administrativně nenáročnou 

slevu na poplatky za podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů až do výše 1500 EUR. 

Pro představu základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU je 850 EUR, za přihlášku průmyslového 

vzoru EU 230 EUR (+120 EUR za zveřejnění). 

  

Slevu 50 % lze získat ze základních přihlašovacích poplatků úřadů, a to jak na ochrannou známku EU 

nebo i kteroukoli národní známku v členských státech EU, tak i pro zapsaný vzor Společenství nebo jakýkoli 

národní průmyslový vzor v členských státech EU.  

  

Výše slevy:  

- sleva 425 EUR na každou ochrannou známku EU (chrání ve všech členských státech EU)  

- sleva 115 EUR na každý zapsaný vzor Společenství (průmyslový vzor/design, který chrání ve všech 

členských státech EU)  

- slevy z poplatků jednotlivých národních úřadů na dotaz  

  

Příklad z praxe:  

Uvádíte na unijní trh dva nové výrobky a chcete ochránit jejich názvy a design. Získat slevy je dnes možné 

v následující výši:  

- sleva na 2 ochranné známky EU: 850 EUR  

- sleva na 2 zapsané vzory Společenství: 230 EUR  

- celková sleva 1080 EUR  

 

Pomůžeme Vám navrhnout vhodnou strategii pro ochranu Vašich práv, zpracujeme přihlášky ochranných 

známek a průmyslových vzorů a zařídíme Vám získání slevy.  

 

tel.: +420 778 702 287 | email: tm@patententer.cz | web: www.patententer.cz  

(bližší informace naleznete na další straně)  
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Program IDEAS POWERED FOR BUSINESS SME FUND 

Pokud jste podnikající fyzická osoba, malý či střední podnik a zvažujete přihlášení ochranných známek 

či průmyslových vzorů, teď je ten správný čas. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) totiž 

právě realizuje projekt EU, s cílem pomoci podnikatelům v těžkých časech pandemie Covid-19, který 

umožní žadatelům získat slevu 50 % u základních poplatků za přihlášky národních, regionálních a unijních 

ochranných známek a průmyslových vzorů, a to v celkové výši max 1500 EUR.  

  

Jak to funguje?  

  

• O příspěvek se může žádat v pěti tzv. oknech. První okno se otevřelo 11. ledna 2021 a končí 31. 

ledna. Další okna pak budou následovat v březnu, květnu, červenci a září.  V každém okně může 

být v rámci celé EU rozděleno maximálně 4.000.000 EUR, a to podle principu „first come, first 

served“, vyplatí se proto s žádostí neotálet.  

  

• Žadatel nesmí překročit oficiální definici EU pro tzv. malý a střední podnik (SME). Zda tuto definici 

splňujete, se přesvědčte například zde. Aktuálně musí být žadatel plátcem DPH (jedná se o 

začlenění i neplátců DPH v dalších oknech).  

  

• Nejprve je třeba podat žádost o příspěvek na poplatky, a teprve jste-li s žádostí úspěšní, je možné 

podat přihlášku ochranné známky či průmyslového vzoru. Nic tedy neriskujete. Není ale bohužel 

možné žádat o příspěvek zpětně po podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů.  

  

  

• Příspěvek je nezávislý na výsledku řízení o podaných přihláškách. I v případě, že ochranná 

známka nebo průmyslový vzor nakonec nebudou zapsány, nemusíte příspěvek vracet.  

  

• Žádost je možné uplatnit pouze v jednom z pěti časových oken. Nemůžete tedy příspěvky na 

poplatky získat opakovaně, proto je nutné mít rozmyšlené, které ochranné známky či průmyslové 

vzory si budete chtít v letošním roce přihlásit.  

  

• Přihlášku ochranné známky či průmyslového vzoru je třeba podat do 30 dnů ode dne, kdy bude 

rozhodnuto o udělení příspěvku. Při podání přihlášky za ni zaplatíte standardně plnou cenu, 

následně je třeba podat žádost o platbu a do jednoho měsíce by mělo dojít k vyplacení žádané 

částky na Váš účet.  

  

• Pro podání žádosti potřebujeme informace o žadateli/přihlašovateli a potvrzení o vedení 

bankovního účtu (stačí v elektronické podobě). Nyní mohou žádat o příspěvek pouze plátci DPH, 

EUIPO se ale v současnosti zabývá možností, že by umožnilo získat příspěvek také neplátcům.  

 

  

Zároveň se slevou na správní poplatky poskytuje EUIPO také možnost získat slevu 75 % na službu IP Scan – 

základní IP (Intellectual Property) audit, který poskytují akreditovaní IP profesionálové vybraní Úřadem 

průmyslového vlastnictví za jednotnou cenu 900 EUR – cena po slevě 225 EUR. PatentEnter je jedním 

z poskytovatelů, ze kterých si můžete vybrat.  

 

 

Případné dotazy rádi zodpovíme.  

  

 

 

 

  

tel.: +420 778 702 287 | email: tm@patententer.cz | web: www.patententer.cz  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1
https://www.patententer.com/cs/ip-scan-audit-dusevniho-vlastnictvi/
https://www.patententer.com/cs/ip-scan-audit-dusevniho-vlastnictvi/
http://www.patententer.cz/
http://www.patententer.cz/

