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Tématem této práce je představení právní ochrany designu na unijní úrovni 

prostřednictvím (průmyslových) vzorů Společenství a komparace dalších možných systémů 

ochrany designu právě s ochranou prostřednictvím (průmyslových) vzorů Společenství.  

Práce je rozdělena do dvou velkých části. První část je věnována představení pojmu 

design a pojmu (průmyslový) vzor Společenství a jejich bližším charakteristikám a druhá se 

věnuje souběhu a komparaci (průmyslového) vzoru Společenství s jinými právními formami 

ochrany designu. 

V první části je nejprve vymezeno, co je to design a jeho vztah k oblasti práva duševního 

a průmyslového vlastnictví. Poté je zařazen stručný přehled právní úpravy institutu 

průmyslového vzoru na národní, mezinárodní a unijní úrovni, spolu s charakteristikou institucí 

zabezpečujících ochranu průmyslovým vzorům na zmiňovaných úrovních. Těžiště celé první 

části potom představuje podrobná analýza institutu (průmyslového) vzoru Společenství. Zde 

jsou důkladně vymezeny pojmy zapsaný a nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství, jejich 

společné znaky i rozdíly. Dále jsou v práci uvedeny podmínky nezbytné pro zápis 

(průmyslového) vzoru Společenství. V závěru první části jsou přiblíženy jednotlivé fáze řízení 

o přihlášce (průmyslového) vzoru Společenství a jejich specifika.  

Druhá část práce je věnována dalším možnostem právní ochrany designu, možnostem 

souběhu těchto systémů právní ochrany designu a jejich komparaci s (průmyslovými) vzory 

Společenství. Je zde konkrétně nejdříve srovnána ochrana autorskoprávní, následuje ochrana 

designu prostřednictvím ochranných známek Evropské unie a stručně je zde nastíněna i ochrana 

designu, kterou představuje právo nekalé soutěže. Druhá část také obsahuje možnost trojího 

souběhu ochrany designu, a to pomocí průmyslových vzorů, ochranných známek 

a prostřednictvím ochrany autorskoprávní.  

Obě části práce jsou doplňovány odkazy na relevantní judikaturu Soudního dvora 

Evropské unie a některá soudní rozhodnutí jsou v práci i podrobněji rozebírána.  

Závěr práce shrnuje prezentované výhody (průmyslového) vzoru Společenství oproti 

jiným metodám právní ochrany designu, zdůrazňuje význam designu v současném světě, 

vzrůstající potřebu jeho právní ochrany a zároveň také odkazuje na možný vývoj unijní právní 

úpravy v oblasti (průmyslových) vzorů Společenství. 

 


