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Vysvětlení pojmů

 Ochrana práv  - forma ochrany duševního 

vlastnictví zaručující držiteli šlechtitelského 

osvědčení výlučné právo k zacházení s 

odrůdou

 Šlechtitelské osvědčení – osvědčení stvrzující 

udělení ochranných práv k odrůdě 

 Chráněná odrůda - odrůda, na níž se vztahují 

udělená ochranná práva
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Právní rámec

 Národní ochrana

 Zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám, 

ve znění pozdějších předpisů

 Evropská ochrana

 Nařízení Rady (ES) 2100/94, v platném znění
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Způsoby ochrany

Odrůdová 

práva národní

zákon. č. 408/2000 Sb. 

o ochraně práv k odrůdám

ÚKZÚZ

Mohou být uplatňována 

jen na území států, kde

byla udělena

Odrůdová práva 

Společenství

nařízení Rady (ES) 2100/94

CPVO Angers, Francie

Mohou být uplatňována

na celém území 

Společenství
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Podmínky udělení ochranných práv 

Ochranná práva mohou být udělena 

k odrůdám všech rodů a druhů rostlin, 

včetně jejich hybridů, které splňují 

podmínky zákona 
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Podmínky udělení OP

 novost

 odlišnost

 uniformita

 stálost

 odpovídající název
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Odrůda je zřetelná odlišnost projevem

nejméně jednoho znaku. 

Odlišnost
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Odrůda je dostatečně uniformní v projevu znaků 

zahrnutých do zkoušení odlišnosti  a znaků 

použitých k popisu odrůdy. 

Uniformita
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Odrůda v projevu znaků zůstává beze změny 

po opakovaném množení nebo na konci 

každého cyklu.

Stálost
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Doba trvání

 25 let

 30 let  u dřevin, chmele, révy vinné a 

brambor
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Odrůdová práva Společenství

 Podmínky pro udělení shodné s národním systémem 

 Základní princip

 jedna žádost

 jeden úřední postup

 jedno technické zkoušení

 udělení ochranných práv platných na celém území 

Společenství

 nelze kumulovat s dalšími formami duševního 

vlastnictví (spící OP)
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Právně chráněné odrůdy dle skupin 

plodin - ČR

9,2%

17,8%

67,5%

5,1%

0,4%

Zeleniny Ovoce Okrasné Léčivé Polní

Celkem chráněno 673 odrůdy
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Chráněné odrůdy dle skupin plodin -

ES

Celkem chráněno 24 083
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Rozsah ochranných práv

Držitel šlechtitelského osvědčení má výlučné 

právo k:

 výrobě a množení

 úpravě pro účely množení

 nabízení k prodeji

 prodej nebo jiné uvádění do oběhu

 vývoz

 dovoz

 skladování pro výše uvedené účely
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Rozsah ochranných práv - výjimky

Za porušení OP se nepovažuje:

 využití pro výzkumné účely

 využití pro šlechtění 

 pro vlastní fyzickou potřebu

 Farmářské osivo
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Rozsah ochranných práv

Ochranná práva se nevztahují na 

nakládání s materiálem chráněné odrůdy, 

který byl na území ČR prodán nebo jinak 

uveden do oběhu držitelem ŠO nebo s 

jeho licencí ani na nakládání z něj 

odvozeného materiálu, pokud se nejedná 

o další množení
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Licenční smlouvy

 Držitel šlechtitelského osvědčení má výlučné 
právo k využívání chráněné odrůdy

 Kterákoliv jiná osoba může využívat odrůdu jen 
na základě souhlasu - licence (písemná 
smlouva)

 Licenční poplatky nejsou stanoveny zákonem

 Po udělení OP držitel má právo požadovat 
licenční poplatky zpětně za období od podání 
žádosti do udělí OP (sledovat žádosti)
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Udržovací poplatky

Příloha z. č. 408/2000 Sb. 

 1. – 4. rok 800 Kč

 5. – 8. rok 1000 Kč

 9. – 12. rok 1200 Kč

 13. – 16. rok 1500 Kč

 17. – 20. rok 2000 Kč

 Každý další 4000 Kč
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Vymáhání práv

 Vymáhat práva je oprávněn:

Držitel šlechtitelského osvědčení

Nabyvatel licence

Profesní organizace oprávněná 

zastupovat držitele šlechtitelských práv 

(Družstvo vlastníků www.druvod.cz)

http://www.druvod.cz/
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Rozhodování sporů

Spory projednávají a rozhodují 

výhradně občansko-právní soudy
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Informace

www.ukzuz.cz

www.cpvo.eu.int

www.cpvo.fr

http://www.ukzuz.cz/
http://www.cpvo.eu.int/
http://www.cpvo.fr/
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Kontakt

 www.ukzuz.cz

 radmila.safarikova@ukzuz.cz

http://www.ukzuz.cz/
mailto:radmila.safarikova@ukzuz.cz
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Děkuji za pozornost


