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Úvod
• Co je DV?
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Úvod
• úspěšné využívání práv k průmyslovému vlastnictví a vymáhání
vliv na prosperitu MSP
• MSP nevyužívají dostatečně formálních práv k průmyslovému
vlastnictví
• MSP spoléhají na jiné způsoby ochrany, např. obchodní tajemství,
know-how, jejich ochrana je nedostatečná
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Úvod
• Důvod? Nedostatek informovanosti nebo podpory,
neochota/nemožnost vynakládat finanční prostředky
• patenty, vzory a odrůdová práva jako vstupenka na trh - pomáhají
přilákat kapitál, umožňují poskytovat licence

• ochranné známky jako komunikační prostředek - zprostředkovávají
informace a reklamu, vytváří image určitého podniku
• ocenění DV jako nehmotného majetku podniku
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Cíle
• zvýšit povědomí o ochraně DV v rámci MSP a o škodách a důsledcích, které
porušování DV působí
• zajistit dostatečnou ochranu DV (získání práv, vymáhání, systematická
archivace)

• zvýšit využívání ochrany DV v rámci MSP
• začlenit DV do rozpočtu MSP

• vyčlenit lidské zdroje
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Nástroje
• nutná spolupráce s odborníky na DV
analýza potenciálu inovačních procesů
doporučení vhodných forem ochrany DV
• kompletní DD v rámci MSP zaměřené na stav DV
• vytvoření strategie ochrany DV

• vytvoření finančních zdrojů (dotace, pobídky, daňové odpočty, apod.)
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Nástroje
• začlenění ochrany DV do interních předpisů (ochrana před zneužitím)

• včasná ochrana technických řešení před jejich předčasným uveřejněním
• rešerše stávajících technických řešení a pravidelný monitoring
průmyslových práv
• nastavení nástrojů podpory vymáhání práv z DV

• vzdělávání a komunikace s výzkumnými a odbornými organizacemi
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Vymáhání
• nutná spolupráce se specialisty na DV z řad právníků, patentových
zástupců, celníků atd.
• důsledné vymáhání práv v případě jejich porušení

• celá řada právních prostředků (celní opatření, správní řízení, soudní
řízení)
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Závěr
• silná ochrana práv k DV

efektivní využití obchodních příležitostí
prosperita MSP

• vyšší počáteční investice do ochrany DV
nižší pravděpodobnost sporů
vyšší pravděpodobnost úspěchu ve sporech
• úspora ve výsledku
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Thank you
Vojtěch Chloupek
vojtech.chloupek@twobirds.com
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