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1. Úvod

Hlídač ochranných známek provádí rešerše registrovaných ochranných známek i návrhů na novou 
ochrannou známku. Aplikace v rámci rešerše porovná textovou i obrazovou část loga ochranné známky, určí 
míru podobnosti a seřadí od největší po nejmenší míru shody.

Aplikace pokrývá změny v novele zákona o ochranných známkách, kdy povinnost hlídat duplicity přešla 
z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) na firmy vlastnící ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví 
již nekontroluje, zda návrh na zapsání ochranné známky nekoliduje s dříve zapsanými známkami, ale rovnou 
známku zapíše. Od zveřejnění přihlášky pak máte pouze 3 měsíce na podání námitky.

Hlavní funkce portálu:
• Snadné a rychlé vyhledávání v databázi ochranných známek.
• Porovnání textových a obrazových vlastností ochranných známek.
• Pravidelný monitoring současných i nově zapsaných ochranných známek.
• Upozornění na textovou shodu dle nastavených hranic podobností.

Nově aplikace umožňuje hlídat také známky EUIPO, tedy známky v rámci celé Evropské unie.
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2. Úvodní stránka

Nejzákladnější funkce a nejdůležitější upozornění se nacházejí na úvodní stránce. Sekce je rozdělená 
na několik funkčních panelů. 

 
Povšimněte si tlačítek v pravém horním rohu aplikace - zde si můžete přepnout pohled pouze na české 

známky (Úřad průmyslového vlastnictví, zkráceně ÚPV), evropské známky (European Union Intellectual 
Property Office, zkráceně EUIPO) a nebo obojí. V závislosti na nastaveném zobrazení se budou upravovat 
okna i v jiných pohledech.

2.1. Panel Hlídané OZ
První a nejzásadnější panel se jmenuje Hlídané OZ. Nástroj nabízí rychlé přidání ochranné známky 

mezi hlídané, přímo z Úvodní stránky. 
Po prvním přihlášení do portálu Hlídač ochranných známek nástroj upozorní, že je třeba začít přidáním 

známky do hlídání. Tímto krokem se doporučuje začít, jelikož se od něj odvíjí další funkce. 

Kliknutím na zelené tlačítko „plus“ se otevře formulář pro vyhledání ochranné známky. Následně je 
potřeba vyplnit textové pole „Název ochranné známky“ a zmačknout klávesu Enter, popřípadě kliknout na 
červené tlačítko s ikonou „Lupy“. Dalším krokem je přidání ochranné známky mezi Hlídané klinutím na tlačítko 
„Hlídat“. 
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2.2. Přihlášky ke zpracování  
Panel Přihlášky ke zpracování lze rozdělit na dvě části. 
První částí jsou počty, které udávají počet nových přihlášek, počet podezřelých známek a počet 

namítaných známek. 
Druhou částí je značka trojúhelníku „alert“. Když je tento ukazatel aktivní, rozsvítí se červeně. Jinak je 

jeho barva šedá. Alert upozorňuje, že se v konkrétním seznamu nachází známka, která bude za 14 nebo méně 
dní registrována a ochrannou známku již nepůjde nahlásit.

 
 

2.3. Nezpracováno v termínu
Tabulka indikuje počty ochranných známek, které byly mezi Novými přihláškami, podezřelými a 

namítanými a již vstoupily v platnost a nedá se proti nim podat námitka. Tyto počty se nedají vynulovat. V 
ideálním stavu hodnoty v tabulce zůstanou na nule. 

2.4. Upozornění na textovou shodu
Další panel se jmenuje „Upozornění na textovou shodu“. Zobrazuje přehled, kolik textových ochranných 

známek bylo shodných s hlídanou ochrannou známkou za období posledního týdne a posledního měsíce. 
Pokud je prvek ve stavu Aktivní, vždy, když algoritmus pro porovnávání shody u textových ochranných známek 
najde shodu, odešle e-mail s upozorněním. Míra textové shody a e-mailové adresy pro upozornění se nastavují 
v Nastavení, které se nachází na levé straně portálu. 
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2.5. Informační panel
Tato část úvodní strany je určená k informativním účelům. Nacházejí se zde dvě sekce pro každý úřad. 

První sekce se věnuje počtům ochranných známek v České republice. Celkový počet OZ v ČR udává 
součet všech ochranných známek, které byly registrovány v České republice, včetně již neaktivních. Druhý 
počet udává pouze aktivní ochranné známky. 

Druhá sekce zobrazuje datum a čas poslední aktualizace databáze ochranných známek. 
Analogicky zde naleznete údaje i pro Evropský úřad (EUIPO).

2.6. Nové přihlášky
Panel zobrazuje seznam nově podaných přihlášek. V seznamu lze listovat pomocí tlačítek ve tvaru 

„šipky“ umístěných po stranách, šipkami na klávesnici a nebo uchopením seznamu kurzorem myši a posunutím 
do požadovaného směru. 

K dispozici jsou podrobné informace o ochranných známkách. Ty lze zobrazit po označení známky a 
kliknutí na tlačítko „Detail“. V detailu známky je k dispozici kromě podrobných informací také odkaz na stránku 
známky Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV nebo EUIPO). 
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2.7. Nové registrace
V panelu se nachází seznam nových registrací ochranných známek z ÚPV a EUIPO. S panelem lze 

pracovat stejně jako s panelem pro nové přihlášky, který byl popsán v předchozí kapitole. Jediný rozdíl je v 
seznamu ochranných známek. Zobrazeny jsou zde již registrované, kterým běží ochranná tří měsíční lhůta. 
Datum zápisu známky se nachází v jejím detailu. 
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3. Hlídané OZ

Funkce Hlídané OZ slouží k přidávání ochranných známek do seznamu k porovnávání. Seznam 
zobrazuje informace o jednotlivých ochranných známkách a je zde možnost známky přidat k rešerši. 

 

3.1. Přidání OZ mezi hlídané
Ochranné známky lze zařadit mezi hlídané dvěma způsoby. Na úvodní stránce kliknutím na zelené 

tlačítko se symbolem Plus. Druhou možností je v menu na levé straně portálu přejít na nástroj Hlídané OZ 
a poté kliknout na zelené tlačítko Přidat novou. Následně je potřeba zvolit z databáze OZ známku k hlídání 
kliknutím na tlačítko Hlídat. 

Po přidání ochranné známky mezi Hlídané OZ se portál automaticky přesune na Nové přihlášky. Jak 
dále postupovat je popsáno v kapitole 4. Nové přihlášky. 

3.2. Odebrání OZ
Pokud již v Hlídaných OZ není potřeba ochrannou známku nadále kontrolovat, je možné ji odebrat 

kliknutím na tlačítko   

Dále je potřeba vybrat ze tří možností odebrání, z níž každá má jiné vlastnosti. 
Způsoby odebrání:
• Odebrat jen známku – odebere pouze známku. Po opětovném přidání již není třeba znova porovnávat 

s již porovnanými známkami.  Známka zůstane mezi namítanými. 
• Odebrat včetně uživatelských dat – odebere známku včetně historie porovnávání. Známka zůstane 

mezi namítanými.
• Odebrat vše včetně namítaných – odebere známku včetně uživatelských dat a také z namítaných.
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4. Nové přihlášky

Po prvotním přidání ochranné známky mezi Hlídané OZ se známka přesune do sekce Nové přihlášky, 
která se nachází v menu portálu. Algoritmus vybere nejpodobnější obrazové a slovní nálezy a ty se zobrazí v 
liště vedle známky. Algoritmus se umí zdokonalovat a podle uživatelského výběru posléze vybírá další známky 
k porovnání. Po prvotním vytřízení podobných známek se k porovnání nabízejí již jen nové přihlášky. Ty se do 
databáze přidávají denně. 

U nově přidané ochranné známky se pravděpodobně zobrazí k porovnání jiné známky v řádu tisíců. 
Avšak je potřeba projít nalezené podobnosti u alespoň několika prvních nálezů.

Známky, které se zdají být shodné nebo podobné lze přidat mezi Podezřelé. To se provede označením 
příslušné známky, kliknutím do zaškrtávacího pole a poté kliknutím na tlačítko Přesunout výběr do 
podezřelých v pravé části lišty. 

Pokud se známky zdají být v pořádku a nejsou podobné, je možné kliknout na tlačítko Vyprázdnit 
frontu (Vše bez konfliktu) a všechny zbývající ochranné známky se z porovnání vyloučí. Následně se tedy 
budou porovnávat jen již nové přihlášky. 

Při označení ochranné známky k porovnání je k dispozici tlačítko Porovnat. Po kliknutí na toto tlačítko 
se zobrazí detail obou ochranných známek vedle sebe a usnadní jejich porovnávání. 
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5. Podezřelé a Namítané

U každé ochranné známky, která je v sekci podezřelé nebo namítané, se zobrazuje ikona s počtem 
dní nebo textem Podáno. Text Podáno je u těch ochranných známek, u kterých byla podána přihláška na 
Úřad průmyslového vlastnictví, ale ochranná známka ještě nebyla zveřejněna ve Věstníku Úřadu. Jakmile je 
známka zveřejněna ve Věstníku, začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek. Dobu do konce 
této lhůty indikuje odpočet dní u ochranných známek.

5.1. Podezřelé
Je-li ochranná známka mezi podezřelými, lze s ní provádět pouze následující operace:

Odstranit výběr z podezřelých - známka zmizí ze seznamu a bude již brána jako neproblémová. 
Přesunout výběr do namítaných - známka se přesune mezi Namítané.

5.2. Namítané
U ochranných známek, které jsou zařazeny do seznamu namítaných, se předpokládá, že jsou v konfliktu 

s vlastní ochrannou známkou. 

Funkce nabízí možnost porovnání známek, přidat k námětu vlastní text a také přílohu. Upozorňuje na 
počet dní, který zbývá k registrování známky. Známku lze z namítaných odebrat kliknutím na tlačítko 
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6. Rešerše návrhu OZ

Rešerše návrhu ochranné známky slouží ke kontrole shodnosti nebo podobnosti s ochrannými 
známkami, které již jsou v databázi OZ. Analýza výsledků rešerše může sloužit ke zmapování konkurence na 
trhu, či stávající pozice.

Vkládat k rešerši lze slovní ochranné známky, obrazové ochranné známky a také jejich kombinaci. 

 
Pro kontrolu slovní OZ je potřeba do textového pole vložit text určený ke kontrole podobnosti a stisknout 

tlačítko Potvrdit. 

Pro kontrolu obrazové ochranné známky slouží pole pro vložení obrázku. Soubor je možné vložit 
přetáhnutím nebo po kliknutí na pole vybráním z místního úložiště. Doporučujeme použít obrázek ve vysoké 
kvalitě. Výrazně se tím zlepší výsledek obrazového porovnání. Vkládat lze soubory ve formátu JPG, JPEG, 
BMP a PNG. 

Kombinovanou ochrannou známku vytvoříme vypsáním textového pole a vložením souboru. 

Po přidání návrhu rešerše se návrh přiřadí mezi Vytvořené rešerše popsané v následující kapitole. 
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7. Vytvořené rešerše

Funkce Vytvořené rešerše se nachází v levé části portálu. Nabízí porovnání shodnosti nebo podobnosti 
s již existujícími ochrannými známkami. Porovnávat lze uživatelem vytvořený návrh ochranné známky nebo 
lze navzájem porovnávat již exitující známky z databáze. 

Vytvořit rešerši z již existující ochranné známky lze kliknutím na zelené tlačítko Vytvořit novou z 
existující OZ. Následně se otevře databáze OZ pro výběr k porovnání. Ochranná známka k rešerši se vybere 
tlačítkem Rešerše. U vytvořených rešerší jsou k dispozici jejich základní informace, doplňující informace a 
třídění obrazových prvků. U rešerší vytvořených uživatelem nebudou tato pole řádně vyplněna, jelikož neprošla 
kategorizací u Úřadu průmyslového vlastnictví.  

 
Porovnávání rešerší provedeme kliknutím na zelené tlačítko Zobrazit rešerši. Zobrazí se seznam OZ 

setřízený dle procentuální shody. Seznam lze zobrazit také jako maticový kliknutím na tlačítko 
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Kliknutím na tlačítko Porovnat u vybrané ochranné známky, se otevře porovnávací okno, kde je 
zobrazena zvolená rešerše a ochranná známka z databáze.  
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8. Sledovaná konkurence

V aplikaci naleznete funkci Sledování konkurence, kde si s pomocí průvodce nastavíte hlídání 
souhrnného vlastníka, u kterého budete notifikováni o změnách, které u něj nastaly (vlastník byl odstraněn, 
přibyla nová přihláška ochranné známky, ochranná známka změnila stav). Zda mají být notifikovány jen nové 
známky, nebo i změny stavů u známek, lze nastavit v nastavení notifikací. 

Filtrace v tomto přehledu umožnuje filtrovat fronty změn u sledované konkurence dle datových zdrojů. 
Je tak tedy možné si zobrazit jen poslední změny v ČR nebo v EU.

Tlačítko Nové sledování konkurence spustí průvodce, který má 4 kroky, přičemž první z nich je 
informativní, v dalších již uživatel nastavuje parametry pro souhrnného vlastníka.
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Po zavedení prvního sledování konkurence se na úvodní stránce nově zobrazuje fronta změn u sledované 
konkurence, a to napříč všemi sledovanými vlastníky. Polohu této fronty můžete nastavit v nastavení na kartě 
„Zobrazení a rozhraní“

Modul Sledovaná konkurence je k dispozici pouze po dokoupení odpovídající licenční součásti pro 
licenci Hlídače ochranných známek. Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo naše 
Klientské centrum.
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9. Databáze OZ

Nástroj Databáze ochranných známek naleznete na levé straně menu. Databáze obsahuje pouze 
ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Databáze je aktualizována každých 24 hodin. Bibliografická data přihlášek včetně seznamu 
výrobků a služeb jsou do databáze doplněna následující den. V případě obrazových ochranných známek jsou 
jejich vyobrazení k dispozici během 3 dnů z důvodu zpracování u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Databáze obsahuje všechny ochranné známky, a to konkrétně:
• Přihlášené ochranné známky
• Podané ochranné známky
• Registrované ochranné známky
• Zamítnuté ochranné známky
• Neplatné ochranné známky

V databázi lze vyhledávat pomoci textu, který se vkládá do textového pole. Vyhledávání lze specifikovat 
kliknutím na tlačítko Upřesnit hledání, které umožní filtrovat výsledek vyhledávání dle druhu známky a data 
registrace. 

Databáze umožňuje zobrazit všechny ochranné známky nebo jen Nové přihlášky, které obsahují všechny 
podané známky a všechny zveřejněné známky za období posledních 3 měsíců. Zobrazí se zde i známky, které 
jsou ve stavu „podaná“  nebo „zveřejněná“, protože je u nich stále něco nedořešeno (např. napadená známka, 
úřad chce po majiteli doplnění,...)  

Vyhledané známky lze přidat mezi hlídané kliknutím na tlačítko Hlídat a také lze známky přidat mezi 
vytvořené rešerše kliknutím na tlačítko Rešerše.
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10. Databáze vlastníků

V aplikaci také naleznete databázi vlastníků, ve které je možné vyhledávat mezi vlastníky ochranných 
známek. 

U vlastníka je možné si zobrazit ochranné známky, které vlastní. I z databáze vlastníků je možné přidat si 
vlastníka do sledování, případně je možné přidat si do hlídání vybrané ochranné známky nalezeného vlastníka. 
Přidaní vlastníka do sledování pomocí tlačítka z databáze vlastníků spouští zrychlenou formu průvodce, kdy 
některé z položek průvodce jsou automaticky předvyplněny.

 

V případě hlídání známek vlastníka, dochází k automatickému zařazení hlídaných známek do skupiny 
dle názvu vlastníka. Pokud již některé známky byly hlídány, je možné je v tomto okně vybrat znovu a dojde jen 
k přeřazení těchto hlídaných známek pod příslušnou skupinu.

Modul Databáze vlastníků je k dispozici pouze po dokoupení odpovídající licenční součásti pro licenci 
Hlídače ochranných známek. Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo naše Klientské 
centrum.
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11. Nastavení

Nastavení se nachází v levé části menu. Slouží k různorodému uživatelskému nastavení pro odesílání 
informací na zadané e-mailové adresy. Těch lze v nastavení přidat více kliknutím na tlačítko „plus“. Funkce, 
které nastavení nabízí, jsou následující: 

11.1. Notifikace
V sekci lze nastavit dva stavy. 
První stav je zasílat e-maily. Při tomto stavu se budou automaticky odesílat e-maily z portálu Hlídač 

ochranných známek na zvolené e-mailové účty. 
V druhém stavu nezasílat e-maily se automaticky anulují všechny následující funkce a e-maily se 

nebudou automaticky posílat. 
Další nastavení v této záložce pak slouží k upřesnění, za jakých situací má k odeslání notifikačního 

e-mailu dojít. Každá volba je detailně popsána přímo v aplikaci u dané volby.
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11.2. E-mailové účty
V této sekci lze přidat nebo odebrat e-mailové adresy, na které následně budou chodit notifikace. Po 

přidání nové e-mailové adresy bude na danou adresu zaslán potvrzovací e-mail, ve kterém je třeba kliknutím 
na odkaz potvrdit správnost zadané e-mailové adresy.

11.3. Zobrazení a rozhraní
V této sekci si můžete přizpůsobit zobrazení úvodní stránky aplikace.

11.4. Správa účtu
V této sekci můžete vidět detaily právě přihlášeného uživatele včetně odkazu na Správu uživatelských 

účtů.
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12. Dokumenty a odkazy 

Sekce Dokumenty a odkazy se nachází v levé části menu. Tato sekce obsahuje bohaté množství 
užitečných dokumentů ke stažení, vysvětlivek ve formě obrázků a také užitečné odkazy na externí aplikace.  
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13. Novinky a změny

Tato sekce obsahuje seznam významných novinek vydaných v posledních aktualizacích aplikace.
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14. Časté dotazy

V této sekci naleznete výběr z nejčastějších dotazů týkajících se ochranných známek, terminologie, 
fungování aplikace, aj.

15. Odhlášení

Tlačítkem Odhlášení se odhlásíte z aplikace Hlídač ochranných známek.
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