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Úvod 

 

Pojem design se stává v současné době čím dál skloňovanějším a důležitějším. 

Společnost už se nespokojuje s výrobky, které plní pouze svou prvořadou užitnou funkci, 

ale čím dál častěji je od výrobků vyžadováno, aby byly něčím nové, zajímavé a vizuálně 

odlišné od ostatních. Často je to právě vizuální stránka, která nakonec přesvědčí 

spotřebitele při rozhodování o koupi, a design se tak stává nástrojem ovlivňování chování 

spotřebitele a významnou součástí soutěže na trhu. 

Proces globalizace a rozvoj moderních technologií patří zcela nepochybně 

k důvodům stále větší potřeby právní ochrany designu. Účinným nástrojem takové 

ochrany jsou právě průmyslové vzory, kterými bych se v této práci chtěla zabývat. S tímto 

právním nástrojem ochrany designu se můžeme setkat na více úrovních, a to úrovni 

národní, mezinárodní i unijní. Tyto systémy, i když existují samostatně, tak jsou navzájem 

propojené a zároveň se doplňují. Konkrétně bych se však chtěla v této práci zaměřit 

na poskytování ochrany na úrovni Evropské unie, která je zajišťována (průmyslovými) 

vzory Společenství. Průmyslový vzor sám o sobě, bez ohledu na území jeho ochrany, 

je spojením dvou výrazných prvků. Spojuje technickou funkci s funkcí estetickou. Tato 

dvojznačnost jej tak činí speciálním institutem průmyslového vlastnictví, jelikož 

má blízko jak k vynálezům, tak k autorským dílům. Představuje tak výhodný způsob, 

jak chránit produkty, které v sobě propojují technickou využitelnost s uměním.  

Cílem této práce je zdůraznění významu designu a jeho ochrany právními 

prostředky, a to zejména pomocí průmyslových vzorů, jako jedním ze způsobů 

využívaných k ochraně designu, pro tuto práci, zejména prostřednictvím (průmyslových) 

vzorů Společenství, i když často lze hovořit o průmyslových vzorech obecně, jelikož 

i na národní či mezinárodní úrovni se jejich postavení z velké části podobá.  

Institut (průmyslového) vzoru Společenství bych chtěla přiblížit jednak z hlediska 

samotného významu tohoto institutu, tak také vzhledem k postupu, jakým lze 

(průmyslový) vzor Společenství k právní ochraně výsledků duševní tvůrčí činnosti získat, 

ale i z hlediska souběhu s jinými druhy právní ochrany designu. Zejména otázka souběhu 

několika druhů právní ochrany designu je velmi aktuální a zaslouží si, aby jí byla 

věnována pozornost. 
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Tato práce bude rozdělena do dvou velkých částí, které budou rozděleny 

do jednotlivých kapitol a podkapitol. První část práce bude věnována představení institutu 

průmyslového vzoru jak v obecnější rovině, tak hlavně přímo ve vztahu 

k (průmyslovému) vzoru Společenství, a to včetně stručného nastínění jeho vývoje 

na úrovni Evropské unie, postupu jeho přihlašování a také bližšímu přiblížení důvodů, 

pro které je ochrana průmyslovými vzory důležitá. 

Ve druhé části práce se budu zabývat souběhem dalších druhů ochrany designu 

a jejich komparací. Budu zde rozebírat výhody a nevýhody jiných způsobů ochrany 

designu ve vztahu k ochraně za pomoci (průmyslových) vzorů Společenství. Tyto 

jednotlivé systémy se doplňují i prolínají, a právě část druhá této práce by měla objasnit 

ať už pozitivní či negativní aspekty takových souběhů.  

Obě části práce budou doplněny odkazy na relevantní judikaturu Soudního dvora 

Evropské unie, věnující se rozebírané problematice, tedy věnující se ať už jednotlivým 

aspektům zápisné způsobilosti (průmyslových) vzorů Společenství či vzájemným 

souběhům ochran designu. 

Závěr práce pak bude věnována stručnému shrnutí práce, zhodnocení současného 

stavu ochrany průmyslovými vzory Společenství s nastíněním možných posunů v pojetí 

tohoto institutu do budoucna. Inspirací v této oblasti by mohlo být například nové 

nařízení, které změnilo pojetí a částečně systém ochranných známek Evropské unie. 
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I. ČÁST I. 

 

1 Design 

 

1.1 Pojem designu 

 

Pojem designu je užíván k hodnocení předmětů, které jsou vizuálně ztvárněné 

a je možné je vnímat zrakem. Tímto se rozumí běžné vnímání, bez použití dalších 

prostředků. Z jazykového hlediska má svůj původ v latinském slově designare, které 

znamená označit či vyznačit, následně byl však jeho význam rozšířen a dnes je slovo 

design chápáno též jako náčrt, plán, návrh a ztělesňuje v sobě, jak práci na vytvoření 

předmětu, tak i samotný výsledek této práce-předmět.1 Tento anglický výraz v průběhu 

20. století pronikl do českého jazyka, kde se zařadil mezi běžně používanou slovní zásobu 

a je využíván v různých podobách či je také často synonymně užíván s pojmem vnější 

vzhled výrobku, to zejména proto, že český ekvivalent tohoto pojmu v českém jazyce 

nenajdeme. Dle výkladového slovníku je pojem design možno chápat jako:  

1. kresbu, nákres, návrh průmyslového výrobku, určeného k další výrobě;  

2. celkové tvarování výrobku vycházející z účelové funkce a estetického dojmu; 

povrchová úprava vůbec; 

3. výtvarný obor zabývající se estetikou spotřebních předmětů, pracovních i výrobních  

nástrojů a architektonických prvků 2 

V současné době se pojem design stává stále širším a obsahuje v sobě hned 

několik oborů, a tak lze ještě rozlišovat mezi pojmy jako průmyslový design, produktový 

design, grafický design či interiérový design, které jsou určitou výsečí z obecného pojmu 

design. 

Obecně bychom tedy mohli říci, že výrazu design se používá pro označení 

vnějšího vzhledu výrobků, který od sebe může odlišovat dva produkty se stejnou funkcí. 

Design je využíván v souvislosti s hospodářskou činností člověka, a to tak, aby užitný 

                                                 
1 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 5. 
2 Výkladový online slovník Lingea, dostupný z http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/design 

[cit.2016-08-25] 

http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/design
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předmět ozvláštnil a učinil jej jednoduše odlišitelným a rozpoznatelným. Často je to tedy 

právě design, který je hlavním popř. rozhodujícím důvodem pro výběr daného výrobku 

v případě, že funkčně jsou výrobky vybaveny stejně. Design je proto důležitým prvkem 

v konkurenčním boji, a zvyšuje jak hodnotu samotných výrobků, tak také přispívá 

i k růstu společnosti, která je produkuje. Mnoho společností již pochopilo důležitost 

návrhů nových designů a jejich inovací a začalo do této oblasti investovat nemalé částky, 

aby tak byla zvýšena šance, že právě jejich produkt u zákazníka uspěje. 

Jak plyne z výše uvedeného, je třeba vzít v úvahu, že u designu dochází 

k propojování a prolínání složky estetické s užitnou, a že je zde vytvořena určitá překážka 

v provedení designu tvořená tím, k čemu má předmět sloužit. Tento prvek značně limituje 

zejména průmyslový design. Jelikož právě v oblasti průmyslového designu je třeba více 

než v jiných odvětvích designu dbát na funkční vlastnosti daného výrobku. Průmyslový 

design je také významný a bezprostředně spojený s naším každodenním životem 

a uplatňuje se na výrobcích denní potřeby, které plní určitou funkci, jedná se např. 

o automobil. 

Za základní a typické znaky designu je tedy třeba považovat zachycení 

ve hmotném předmětu, vnímatelnost zrakem, snahu o propojení užitné a estetické funkce 

a vyvolání příznivého dojmu, který je schopný zaujmout.3  

Práva k designu, jako hmotnému předmětu s esteticko-užitnou funkcí spadají 

v širším pojetí pod oblast duševního vlastnictví, v užším pojetí pak do oblasti 

průmyslového vlastnictví.  

 

1.2  Právní pojetí designu 

 

Právní definice designu není úplně jednotnou, a proto tento pojem není evropským 

ani českým právem přesně vymezen. Design je však v právní teorii chápán jako nehmotný 

statek. Představuje totiž zachycení idey v hmotném předmětu. Nelze však ztotožňovat 

pojem design a jeho vyjádření na hmotném nosiči. Ten je pouze vyjádřením designu 

ve vnějším světě, ale design s ním není existenčně spjat, takže i případné zničení 

hmotného nosiče nebude mít za následek zánik designu. V právní teorii také panuje 

                                                 
3 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 8-12. 
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přesvědčení, že i v případě, že by byly zničeny veškeré hmotné nosiče určitého designu, 

tak ten by existoval dále, jelikož se dostal do mysli a představ lidí a mohl by být tak 

i znovu zhmotněn na dalších nosičích.4 Definice pojmu design tak není jednoduchou 

vzhledem k tomu, že zasahuje do mnoha oblastí, jak již zmiňuji výše.  

 

2 Duševní vlastnictví 

 

2.1 Pojem duševního vlastnictví 

 

Definice tohoto pojmu je uvedena v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967. Dle 

této úmluvy se pod pojmem duševního vlastnictví rozumí práva: „k literárním, 

uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů 

a rozhlasového vysílání, k vědeckým objevům a všechna ostatní práva vztahující 

se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“. 5 

Duševní vlastnictví je pojem, který lze též definovat konkrétněji, a to ve vztahu 

k jednotlivým institutům, kterým poskytuje ochranu. Lze jej chápat jako „souhrn práv 

k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním firmám 

a obchodním jménům, k vědeckým objevům, práva na ochranu proti nekalé soutěži 

a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, 

literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k obchodnímu tajemství, know-how, 

zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označením původu 

a zeměpisným označením, tedy k nehmotným statkům v oblasti duševní činnosti“.6 

Duševním vlastnictvím v užším smyslu je pak chápán „souhrn práv k autorským dílům 

jako individuálním výsledkům tvůrčí činnosti a práv k nehmotným statkům s nimi 

souvisejícím, jako např. k výkonům umělců, zvukovým záznamům, televiznímu vysílání 

                                                 
4 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 12, 14, 15. 
5Vyhl. č. 69/1975 ve znění vyhl. č. 80/1985, Česká republika je členem od 1.1.1993, jejímu členství 

předcházelo členství Československa od 22.7.1970 
6 SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 

Vyd. 1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 14. 
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apod.“.7 Z uvedených definic tedy vyplývá, že pojem duševního vlastnictví v sobě 

zahrnuje soubor práv v různých oblastech lidské kreativní činnosti a také označuje 

nehmotné statky, které jsou výsledkem lidské činnosti.  

Pojem právo duševního vlastnictví se obecně dělí na dvě hlavní kategorie, 

a to autorská práva včetně práv souvisejících s právem autorským a na práva 

k předmětům průmyslového vlastnictví.  

Práva autorská a práva související s právem autorským chrání nehmotné 

předměty, které jsou výsledkem umělecké tvorby, vědeckého bádání, uměleckého 

projevu. Jedná se rovněž o práva, která vznikají na základě přenosu autorských děl nebo 

výkonů. Jako příklad takového přenosu lze uvést rozhlasové a televizní vysílání.8 

Z hlediska právní ochrany designu jsou v tomto směru relevantní oblasti práva 

duševního vlastnictví vztahující se k průmyslovým vzorům, autorskému právu, ale také 

ochranným známkám. 

 

2.2 Průmyslové vlastnictví 

 

Pojem průmyslové vlastnictví je užším pojmem ve vztahu k pojmu duševní 

vlastnictví a tvoří jeho součást. „Průmyslové vlastnictví představuje souhrn zvláštních 

absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelným a jejich 

právní ochranu“.9 

Předmět průmyslového vlastnictví je vymezen v článku 1 odstavci 2 Pařížské 

úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, a zahrnuje patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní 

známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o původu zboží nebo označení jeho 

původu. Jedná se tedy o práva k předmětům ochrany, které mají své využití v průmyslu, 

v zemědělství, v oblasti hospodářské činnosti a rovněž na výrobcích, které mají svůj 

původ v přírodě či v činnosti člověka jako např. ovoce, obiloviny, léky, služby a podobně. 

Jako typický znak předmětů průmyslového vlastnictví je třeba vyzdvihnout požadavek 

                                                 
7 SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 

Vyd. 1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 14 
8 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 12 
9 ŠPINDLER, Karel. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. Vyd. 1. Praha: 

LexisNexis CZ, 2007. Slovníky LexisNexis, s. 52. 
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na jejich průmyslovou využitelnost a dále je také ve většině případů pro vznik jejich 

právní ochrany nutný zápis do příslušného rejstříku.10 Důležitou je také jejich absolutní 

povaha, a tedy působení erga omnes. 

Vedle zákonem obecně uznávaných předmětů průmyslového vlastnictví je možné 

mezi předmět průmyslového vlastnictví počítat také know how nebo goodwiil, kterým 

ovšem zákon ochranu neposkytuje, ačkoli se taktéž jedná o velmi cenné výsledky duševní 

činnosti člověka. 

 

2.3 Důvody ochrany průmyslových práv 

 

Pro realizaci ochrany předmětů průmyslového vlastnictví nalezneme celou řadu 

důvodů, které ve svém důsledku ztělesňují především konkurenční a ekonomické motivy. 

Mezi hlavní důvody této ochrany tedy patří zejména zamezení zneužití či neoprávněného 

užívání, zajištění ochrany investičních nákladů a lepší zabezpečení jejich návratnosti, 

snazší využívání předmětu duševního vlastnictví pro komerční účely (prodej nově 

vytvořených výrobků nebo prodej licencí), zabránění parazitování třetích stran. A dále 

také např. pravděpodobnější úspěch při právním sporu, jelikož předměty průmyslového 

vlastnictví podléhají registraci a právě tato registrace může sloužit jako jasný důkaz jim 

poskytované ochrany.11 Takto je možné v základech shrnout nejdůležitější důvody, proč 

průmyslová práva chránit. Tyto zmíněné důvody mají v konkrétních případech různý 

dopad na rozhodování ohledně toho, zda chránit či nechránit daný předmět průmyslového 

vlastnictví. V případech výrobků, které podléhají častým změnám v důsledku trendů 

ve společnosti, je často využíván např. nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství, 

o kterém více uvedu v kapitole 5.2 Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství, a který 

je prostředkem rychlé a neformální ochrany, která i přes svou krátkou dobu trvání 

výrobkům tohoto typu naprosto vyhovuje. 

 

 

                                                 
10 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2., 

přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 13 
11 SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 

Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 153 
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2.4 Průmyslový vzor 

 

Průmyslové vzory v sobě ztělesňují spojení umění a techniky, tedy estetično 

s praktickým využitím. Jejich cílem je spojit v sobě funkčnost a vzhled výrobku. 

Průmyslové vzory mají mnoho společného jak s vynálezy a užitnými vzory, tak zároveň 

také s autorskými díly a díly užitého umění. Z titulu této podobnosti bývají průmyslové 

vzory často opomíjeny, avšak jsou natolik specifickým institutem, že ani jeden z výše 

uvedených podobných institutů, by dokonale nezajišťoval potřebnou míru ochrany, která 

je typická právě pro průmyslové vzory, a byl by tak řešením neúplným.  

Samotné označení vzor je označením „vycházejícím z historie, které bylo užíváno 

ve významu formy pro průmyslovou výrobu užitných předmětů“.12 V jiných právních 

řádech a jazykových verzích je používáno pro označení průmyslového vzoru slovo design 

jako např. na Slovensku (dizajn)13 a také v anglickém jazyce je průmyslový vzor 

označován pouze jako pouze design, nikoli tedy jako industrial design, jak by mohlo být 

chybně uvažováno. V celém nařízení č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství 

(„Nařízení 6/2002“)14 je slovo „průmyslový” ve vtahu k označení „průmyslový vzor” 

uváděno v závorkách. Význam takového označování tkví v tom, že postačuje pouze 

označení „vzor” zejména vzhledem k tomu, že na území Evropské unie („EU“) není 

poskytována ochrana jiným vzorům, jako je tomu např. na úrovni národních úprav 

u užitných vzorů a zatím tato úprava pro EU není podrobněji připravena, a také vzhledem 

k tomu, že jak jsem již výše uvedla, v anglickém překladu se používá pouze označení 

design a nikoli industrial design.15  

Dle Nařízení 6/2002 se „(průmyslovým) vzorem se rozumí vzhled výrobku jako 

celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, 

struktury, povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru“.16 

                                                 
12 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 25. 
13 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 25. 
14 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, Úřední 

věstník L 003, 05/01/2002 S. 0001 - 0024 
15 ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, s. 175 
16 Článek č. 3 Nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství; srovnání s českou právní úpravou 

- zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. a): Průmyslovým 
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Výčet v této definici je výčtem demonstrativním, tedy vzhled výrobku může být tvořen 

i jinými než vypočtenými prvky a Nařízení 6/2002 se tak pomocí uvedení příkladů snaží 

o vyjmenování těch nejtypičtějších. Za výrobek se pak v tomto smyslu chápe „jakýkoliv 

průmyslový nebo řemeslně vyrobený předmět včetně součástek určených pro sestavení 

do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafické symboly, a typografické znaky, 

avšak s výjimkou počítačových programů.“17 Tyto výrobky jsou výsledkem tvůrčí 

činnosti, a to ať už designérů nebo průmyslových návrhářů.  

Z výše uvedené definice je tedy patrné, že průmyslový vzor může poskytnout 

ochranu nejen průmyslově vyráběným výrobkům, které jsou naprosto shodné, 

ale i výrobkům vyráběným řemeslně, kdy výsledek takového zpracování nemusí mít vždy 

identickou podobu, jelikož se jedná o rukodělnou práci. Jako příklad takových 

řemeslných výrobků lze uvést např. proutěné či keramické výrobky. Důležité však 

je, aby bylo možné tyto výrobky vyrobit opakovaně.18 

Naopak není možné, aby průmyslový vzor chránil grafiku, barvy samy o sobě, 

slovní prvky a zvuky. Bez spojení s konkrétním výrobkem nemohou být chráněny pomocí 

průmyslových vzorů, a je v tom případě třeba zvolit jinou formu ochrany.19 Z ochrany 

průmyslovými vzory jsou vyloučeny stejně jako z ochrany pomocí ochranných známek 

také živé organismy. 

Základními a charakteristickými kritérii pro to, aby byl průmyslový vzor 

způsobilý ochrany a splnil i podmínky zápisné způsobilosti dle právních předpisů, 

je kritérium předmětu ochrany, novosti a individuální povahy. Technologická rozdílnost 

při zhotovení výrobku nemůže zakládat jeho ochranu průmyslovým vzorem a ani 

k estetickým vlastnostem výrobku nelze přikládat váhu při posuzování jeho zápisné 

způsobilosti. Dalším kritériem zápisné způsobilosti by mělo být i to, že respektuje veřejný 

pořádek a mravnost. Průmyslové vzory, které znázorňují nebo propagují násilí nebo 

                                                 
vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, 

struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdoben. 
17 Článek č. 3 písm. b Nařízení  6/2002; srovnání s českou právní úpravou - zákon č. 207/2000 Sb., o 

ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. a): Výrobkem se rozumí řemeslně nebo 

průmyslově vyrobený prostorový nebo plošný předmět, obal, úprava, grafický symbol a topografický znak 

včetně součástek určených ke složení do jednoho složeného výrobku.  
18 CHARVÁT, Radim: Stěžejní judikatura Soudního dvora EU v oblasti průmyslových vzorů, [Právní 

rozhledy 23-24/2014, s. 829 
19 Dostupné z: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/what-can-be-a-registered-community-design 
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diskriminaci založenou na pohlaví, rase či etnickém původu, náboženském vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci, budou zamítnuty.20 

 

2.5 Význam právní ochrany průmyslovými vzory 

 

Průmyslové vzory představují jednu z nejvyužívanějších a nejrozšířenějších 

forem právní ochrany designu. Ne všem výrobkům, které označíme jako průmyslový vzor 

je však možné poskytnout takovou ochranu. Průmyslové vzory musí splňovat dvě 

podmínky, a to, že musí být nové a mít individuální povahu.  

Právní ochrana v této oblasti je velmi důležitá, stejně jako ochrana celé oblasti 

duševního vlastnictví. Práce designérů je často dlouhodobým procesem, jehož výsledek 

si žádá právní ochranu, a to ať už z hlediska zabránění neoprávněnému užívání 

či z důvodu zhodnocení této práce. Tento právní nástroj je možné chápat i jako způsob 

ochrany investovaných prostředků a času, které byly nutné k vytvoření výrobku.21 Dále 

jej lze charakterizovat i jako právní záruku, která slouží k ochraně spotřebitele, 

a to vzhledem k individualitě a odlišitelnosti výrobku právě za pomoci designu. 

Spotřebitel pak může snadno rozpoznat výrobek, který se mu osvědčil, a nehrozí, že by jej 

zaměnil s jiným.  

Vizuální vzhled výrobku je stále důležitějším prvkem, který často determinuje 

úspěšnost daného výrobku na trhu, jelikož právě design je to, co jej činí výjimečným 

a odlišuje jej od ostatních výrobků se stejnou funkcí.  

Vlastník průmyslového vzoru může jeho prostřednictvím uplatňovat svá práva 

jako např. právo výlučného užívání průmyslového vzoru, právo poskytnout souhlas 

s užíváním průmyslového vzoru třetím osobám, právo převést průmyslový vzor na třetí 

osobu. Tato práva vyjadřují možnost neomezeného nakládání původce se svým 

průmyslovým vzorem v určité vymezené oblasti.  

Ochrana designu je také přínosem z hlediska kreativity, kterou podněcuje a nutí 

výrobce k vytváření nových zpracování výrobků, které budou vzhledově atraktivnější 

                                                 
20 Blíže: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/what-can-be-a-registered-community-design [cit.2016-08-

26], vyplývá také z článku 9 a 47 Nařízení 6/2002 
21 SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 

Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 153 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/what-can-be-a-registered-community-design
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než výrobky konkurence. Samozřejmě nelze zapomínat ani na funkční prvky výrobku, 

ale vizuální stránka předmětu čím dál více vystupuje do popředí.  

Tento způsob právní ochrany má v sobě oproti ochraně známkoprávní 

či autorskoprávní určité výhody, ale na druhou stranu i nevýhody. Každý z těchto 

institutů cílí na odlišné prvky předmětu ochrany, které by se měly chránit, a proto také 

tyto instituty od sebe odlišujeme a nezřídka kdy jsou využívány i souběžně, a jsou tak 

kombinovány, aby byla zajištěna ochrana co nejširší. Podrobněji se srovnání shodných 

a rozdílných rysů ochranných známek a autorskoprávní ochrany s (průmyslovými) vzory 

Společenství budu věnovat ve druhé části této práce.  

 

3 Právní úprava 

 

Průmyslovým vzorům je poskytována právní ochrana na několika úrovních. Jedná 

se o systémy ochrany mezinárodní, národní, ale také unijní.  

 

3.1 Mezinárodní právní úprava 

 

Jako základ, pro uznávání mezinárodního práva je třeba pro Českou republiku 

v prvé řadě uvést závazky obsažené v Ústavě České republiky, a to že dle čl. 2 odst. 2 

Ústavy České republiky („Ústava“), Česká republika dodržuje závazky, které 

pro ni vyplývají z mezinárodního práva, a dále, že se dle čl. 10 Ústavy Česká republika 

řídí všemi vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal souhlas 

parlament a jimiž je Česká republika vázána. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného 

než zákon, užije se mezinárodní smlouva. K takovým mezinárodním smlouvám, 

upravujícím oblast průmyslových vzorů patří Pařížská úmluva na ochranu průmyslového 

vlastnictví z roku 188322 („Pařížská úmluva“), Locarnská dohoda z roku 197123, Haagská 

                                                 
22 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 

14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. červa 2011, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 

2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 

2. října 1979, vyhl č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985Sb. 
23 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu 

dne 8. října 1968 a změněná dne 28. září 1979, vyhl. č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl. č. 85/1985 Sb.  
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dohoda složená ze tří aktů z průběhu 20. století 24, Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) z roku 1994 25. Vyjmenované dohody jsou těmi 

nejdůležitějšími, se kterými se v oblasti mezinárodní úpravy duševního vlastnictví 

ve vztahu k České republice můžeme setkat. Tyto úmluvy však neovlivňují pouze Českou 

republiku, ale i ostatní členské státy EU. Ať už přímo z důvodu jejich participace 

na těchto smlouvách nebo nepřímo, jelikož právě mezinárodní smlouvy a jejich vývoj 

a směřování se staly inspirací a východiskem pro úpravu unijní. Nejdůležitější z těchto 

úmluv je zřejmě Dohoda TRIPS, jejímž obsahem jsou hlavně ustanovení o možnostech 

a prostředcích vymáhání práv duševního vlastnictví, která jsou společnými pravidly 

na mezinárodní úrovni a jsou prováděna ve všech členských státech.26 Základním 

důvodem, který vůbec vedl k tomu, aby nějaké z výše uvedených dohod byly uzavírány 

byl ten, že obchod a směna začaly mít v průběhu historického vývoje mezinárodní 

charakter a úprava ochrany ať už konkrétně průmyslových vzorů či průmyslového 

vlastnictví měla dosah pouze národní popř. regionální. To vedlo odborníky k tomu, 

aby se této problematice více věnovali a vše právě vyústilo v sepsání a uzavření řady 

multilaterálních mezinárodních dohod.27 Bližší rozbor obsahu těchto dohod není 

předmětem této práce, jelikož ta se týká zejména úpravy unijní. 

 

3.2 Národní právní úprava 

 

Druhým systémem ochrany je systém národní, jehož základem se pro Českou 

republiku stal zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech 

a zlepšovacích návrzích, který byl prvním zákonem, zabývajícím se ochranou 

průmyslových vzorů po roce 1989. Odstranil zejména socialistické prvky v oblasti této 

právní úpravy a podmínil právní ochranu průmyslovým vzorem zápisem do rejstříku 

průmyslových vzorů. Zákon z roku 1990 v sobě zahrnoval, jak je z jeho názvu patrné, 

nejen  právní úpravu průmyslových vzorů, ale také vynálezů a zlepšovacích návrhů. 

                                                 
24 Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů ze dne 6. listopadu 1925, 

revidovaná v Londýně dne 2. června 1934 a v Haagu dne 28. listopadu 1960  
25 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha 1 C Dohody o zřízení světové 

obchodní organizace (WTO), sdělení MZV č. 191/1995 Sb. 
26 Obecná část důvodové zprávy k zákonu č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona 

č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
27 JAKL, L. Evropská integrace v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví. In: Acta Economica Pragensia. 

2004, č. 2, s. 101-110 
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Samostatným právním předpisem věnovaným pouze průmyslovým vzorům se tak stal 

až v roce 2000 zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona 

č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v platném 

znění.  Zákon č.527/1990 je však účinný dodnes, avšak jak je z uvedeného patrné, ochrana 

průmyslovými vzory z něj byla vyňata. 

Tento zákon z roku 2000 přinesl novou definici průmyslového vzoru a odráží 

v sobě zejména evropské směřování v této oblasti, na které svou úpravou aktivně reaguje. 

Zároveň se však také částečně opírá i o prvky mezinárodní, a to konkrétně východiska 

z diplomatické konference k přijetí nového znění Haagské dohody o mezinárodním 

zápisu průmyslových vzorů a svoji navázanost na mezinárodní úpravu dosvědčuje i tím, 

že v důvodové zprávě prohlašuje, že je tento zákon v souladu s Pařížskou úmluvou 

na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohodou o zřízení světové obchodní organizace.28  

 

3.3 Unijní právní úprava 

 

Třetí úrovní ochrany je úroveň unijní, která začala být pro Českou republiku 

závazná po jejím vstupu do Evropské unie v roce 2004. Evropská unie ve svých snahách 

o harmonizaci nezapomíná ani na oblast duševního vlastnictví, i když ne ve všech 

oblastech již bylo dosaženo plného úspěchu.29 Je třeba zmínit, že Evropská unie se musela 

vypořádat s tím, jak vhodným způsobem najít východisko pro zkombinování dvou 

principů, které evropské právo ovládají, a to princip teritoriality a princip jednotného 

vnitřního trhu. Princip teritoriality spočívá v tom, že je obecně považováno, že práva 

k duševnímu vlastnictví jsou chráněna pouze na území jednoho státu na základě jeho 

práva.30 Princip jednotného vnitřního trhu, je jednou z nejdůležitějších myšlenek 

fungování Evropské unie, v tomto kontextu zejména ve vztahu k volnému pohybu zboží, 

jako jedné ze základních svobod. Tyto dva principy jsou tak v zásadě v rozporném 

postavení. Princip teritoriality je však oslaben v důsledku aplikace „teorie vyčerpání 

práv” a v rámci rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie („SDEU“) bylo 

                                                 
28 Obecná část důvodové zprávy k návrhu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění 

pozdějších předpisů 
29 Např. oblast autorského práva 
30 TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 1997, 

Vysokoškolské právnické učebnice, s. 10. 
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stanoveno, že pro zboží chráněné právy k duševnímu vlastnictví, které je uvedeno na trh 

v členském státě Evropské unie majitelem práv nebo s jeho souhlasem, nemůže již být 

volný pohyb tohoto zboží majitelem v rámci jednotného vnitřního trhu omezován.31  

Evropské snahy o právní regulaci této oblasti započaly v 90. letech minulého 

století s cílem dosáhnout sjednocené právní úpravy v oblasti duševního vlastnictví 

v členských státech. Základním krokem pro ochranu (průmyslových) vzorů bylo v červnu 

roku 1991 vydání Zelené knihy o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Green paper 

on the Legal Protection of Industrial Design) 32, která se obecně snažila vymezit přístup 

Společenství k této problematice a měla přispět k dalšímu odstranění překážek vnitřního 

trhu. Bylo zde navrhováno na jedné straně vytvoření jednotného (průmyslového) vzoru 

Společenství platného ve všech členských státech nebo na druhé straně harmonizace 

právních úprav členských států v nejdůležitějších otázkách. V souvislosti s vydáním 

Zelené knihy byl předložen i předběžný návrh nařízení o (průmyslových) vzorech 

Společenství a předběžný návrh směrnice o sbližování právních úprav členských států 

v oblasti právní ochrany průmyslových vzorů.  

Tyto předběžné návrhy vedly k přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů, která byla přijata dne 13. října 1998 

(„Směrnice 98/71/ES“) a jejíž hlavní úlohou bylo sblížení národních předpisů v oblasti 

právní ochrany (průmyslových) vzorů.33 Před zavedením směrnice se právní úprava 

v jednotlivých státech velmi různila a např. v Řecku neexistovala pro průmyslové vzory 

speciální právní úprava vůbec.34 V rámci obecných ustanovení Směrnice 98/71/ES, které 

odůvodňují její přijetí je stanoveno omezení, a to, že je nutné sbližovat pouze ty předpisy, 

které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu a ochrany průmyslových vzorů. 

Tato směrnice uložila subjektům povinnost chránit průmyslové vzory zápisem, 

nenajdeme zde tedy úpravu nezapsaných průmyslových vzorů.  

Dalším postupem Společenství bylo přijetí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 

o (průmyslových) vzorech Společenství ze dne 12. prosince 2001.35 Toto nařízení zavedlo 

                                                 
31 Rozsudek ze dne 22. června 1976, ve věci C-119/75 Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrie 

C. A. Kapferer and Co.  
32 Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design (June 1991) III/F/5131/91 – EN 
33 Dostupná z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071 [cit.2016-08-

26] 
34 TRITTON, G.: Intellectual Property in Europe. London: Sweet & Maxwell, 1st edition, 1996, s. 239 
35 Nařízení 6/2002 obsahuje 111 článků a bylo publikováno ve Úředním věstníku Evropských Společenství 

dne 5.1.2002, vstoupilo v platnost 60 dní po této publikaci. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071
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jednotný systém nabývání (průmyslových) vzorů Společenství, kterým je poskytována 

jednotná ochrana s jednotným účinkem pro celé území Společenství.36 Nařízení 6/2002 

ve svém úvodu zmiňuje, že pouze země Beneluxu zavedly jednotný zákon na ochranu 

průmyslových vzorů, avšak v ostatních členských státech je tato ochrana pouze záležitostí 

jednotlivých států a jejich vnitřního zákonodárství, a to má Nařízení 6/2002 změnit.37 

Jeho cílem je tedy odstranit překážky vznikající na základě rozdílnosti právních úprav 

průmyslových vzorů v jednotlivých státech, které brání hospodářské soutěži 

ve Společenství a narušují ji. Také má podpořit kreativitu, investice do výroby a inovace 

tím, že poskytne spolehlivou a jednotnou ochranu na celém území Evropské unie.38 

Ochrana průmyslových vzorů omezená pouze na území jednotlivých členských států 

by taktéž mohla vést k rozdělení vnitřního trhu s výrobky zahrnujícími průmyslové vzory 

v důsledku práv držených jednotlivci z různých států, a byla by tak překážkou volného 

pohybu zboží, čemuž má Nařízení 6/2002 bránit.  

Nesoulad mezi právními úpravami v oblasti průmyslových vzorů tak vyústil 

v nutnost vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství. (Průmyslový) vzor Společenství 

existuje od 6. března 2002. Nařízení v sobě zahrnuje dvě formy ochrany (průmyslových) 

vzorů, a to zapsaný a nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství, které se od sebe liší 

v aspektech míry ochrany, délky ochrany apod.  Zavedením institutu (průmyslového) 

vzoru Společenství dochází vlastně k překonání principu teritoriality, a pro řízení 

ve věcech průmyslových vzorů Společenství je příslušný centrální Úřad Evropské unie 

pro duševní vlastnictví se sídlem ve španělském Alicante („EUIPO“).  

Možnost zapsání průmyslového vzoru se stala již od svého zavedení velmi 

populární a hned v roce 2003, tedy v prvním roce účinnosti tohoto nařízení bylo 

přihlášeno k zápisu 37 084.39 Počet přihlašovaných vzorů má stoupající tendenci a v roce 

2015 jich bylo přijato dokonce již 86 127.40  

                                                 
36 Článek 1 úvodních ustanovení Nařízení 6/2002 
37 Článek 2 úvodních ustanovení Nařízení 6/2002 
38 Úvodní text nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství 
39 Rapport annual, 2003, dostupný z 

https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annual

report/ar2003_fr.pdf [cit. 2016-08-25] 
40 Annual report, 2015, dostupný z https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_report_2015

_en.pdf  [cit. 2016-08-25] 

https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annualreport/ar2003_fr.pdf
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annualreport/ar2003_fr.pdf
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K Nařízení 6/2002 byla přijata ještě další nařízení, a to prováděcí nařízení41 

a poplatkové nařízení.42 

 

4 Instituce zajišťující ochranu 

 

4.1 Světová organizace duševního vlastnictví („WIPO“) 

 

WIPO (World Intellectual Property Organization) je jedním z nejstarších 

uskupení při Organizaci spojený národů („OSN“). Počátky jeho fungování sahají 

až ke konci 19. století. WIPO vznikla na základě spojení Pařížské úmluvy na ochranu 

duševního vlastnictví a Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl 

(„Bernská úmluva“)43. Takto vznikl společný sekretariát těchto dvou úmluv, který je 

znám pod zkratkou „BIRPI“. Tato zkratka je odvozena z jeho francouzského názvu, který 

zní les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. 

Tento sekretariát sídlil v hlavním městě Švýcarska. 44 

Organizace BIRPI byla následně v roce 1970 na základě Úmluvy o zřízení 

Světové organizace duševního vlastnictví přeměněna v organizaci WIPO. Tato úmluva 

byla podepsána ve Stockholmu dne 14. července 1967.45  WIPO se v roce 1974 připojila 

k OSN a vytvořila tak jednu z jeho specializovaných agentur. Součástí WIPO je rovněž 

centrum pro mediaci, které představuje možnost alternativního řešení sporů.46  

Členy WIPO je momentálně 188 států světa.47 Hlavním cílem WIPO 

je napomáhat zlepšování a udržování standardu ochrany práv duševního vlastnictví, 

                                                 
41 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí Nařízení Rady (ES) 

č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství, Úřední věstník L 341, 17/12/2002 S. 0028 - 0053 
42 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002, o poplatcích hrazených Úřadu 

pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně zápisu (průmyslových) vzorů 

Společenství, Úřední věstník L 341 , 17/12/2002 S. 0054 - 0059 
43 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži 

dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 

revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 

1967 a v Paříži dne 24. července 1971 
44 Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html [cit. 2016-08-25] 
45 Celé znění smlouvy dostupné z http://upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-

spravovane-wipo.html [cit. 2016-08-25] 
46 Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html [cit. 2016-08-25] 
47 Podrobnější informace o členství ve WIPO dostupné z http://www.wipo.int/members/en/ [cit. 2016-08-

25] 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html
http://upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
http://upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html
http://www.wipo.int/members/en/
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kooperace mezi jednotlivými členskými státy a vývoj ucelené globální infrastruktury 

duševního vlastnictví.48  

Propojení s unijním systémem ochrany průmyslových vzorů lze vzhledem 

k WIPO spatřovat v možnosti podat přihlášku mezinárodního průmyslového vzoru 

prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Tato procedura funguje 

i obráceně a prostřednictvím zápisu mezinárodního průmyslového je rovněž možné 

přihlásit průmyslový vzor pro EU jako celek. O přihlášení pro území EU pak rozhoduje 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.49 V roce 2015 bylo přihlášeno využitím 

mezinárodního přihlašovacího systému přes 11 000 (průmyslových) vzorů 

Společenství.50 

 

4.2 Úřad průmyslového vlastnictví („ÚPV“) 

 

ÚPV je orgánem přímo spravovaným vládou, a je tedy ústředním správním 

úřadem České republiky. V čele ÚPV stojí předseda, který je jmenován vládou.51 Jde tedy 

o klíčovou instituci v oblasti duševního vlastnictví pro Českou republiku.  

Předchůdcem současného ÚPV byl Patentní úřad v Praze, který byl zřízen 

již v roce 1919. Dalším článkem ve vývoji bylo zřízení Úřadu pro vynálezy a zlepšovací 

návrhy později označovaného jako Státní úřad pro vynálezy a normalizaci. Následně 

vzhledem k rozdělení Československa vzniká ÚPV.52 

ÚPV sídlí v Praze a k jeho hlavním úkolům patří posuzování a rozhodování 

o poskytnutí ochrany vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, topografiím 

polovodičových výrobků, ochranným známkám a označení původu. Dále vede rejstříky, 

                                                 
48 Dostupné z http://www.wipo.int/about-wipo/en/ [cit. 2016-08-25] 
49 Blíže https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/madrid protocol#13.B.1, http://www.wipo.int/hague/en/ho

w_to/file/entitlement.html [cit. 2016-08-27] 
50 Annual report, 2015, dostupný z https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_report_2015

_en.pdf  [cit. 2016-08-28] 
51 Ustanovení § 1 odst. 3 Zákona České národní rady č. 14/1992 Sb., ze dne 20. prosince 1992, o opatřeních 

na ochranu průmyslového vlastnictví 
52 Zřízen byl zákonem č. 21/1993 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České 

národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě 

ústředních orgánů státní správy České republiky 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/madrid protocol#13.B.1
http://www.wipo.int/hague/en/how_to/file/entitlement.html
http://www.wipo.int/hague/en/how_to/file/entitlement.html
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vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích a jeho úkolem je rovněž 

podpora ochrany a rozvoje průmyslového vlastnictví. 53  

ÚPV má však stále důležitou roli i v oblasti řízení o (průmyslových) vzorech 

Společenství. Prostřednictvím ÚPV je možné podat přihlášku (průmyslového) vzoru 

Společenství, kterou ÚPV následně postoupí Úřadu Evropské unie pro duševní 

vlastnictví, kde bude podrobena přezkumu zápisné způsobilosti. Tudíž není nutné 

se obracet přímo na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, i když v praxi je většina 

přihlášek podána přímo bez zprostředkování národním úřadem, jelikož je to finančně 

méně nákladné.54  

 

4.3 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) 

 

Název EUIPO, který je zkratkou z anglického označení „European Union 

Intellectual Property Office“ je čerstvou změnou dlouhodobě užívaného názvu Úřad 

pro harmonizaci ve vnitřním trhu („OHIM“ – „Office for Harmonization in the Internal 

Market“). Název úřadu se změnil v souvislosti se změnou Nařízení o ochranné známce 

Společenství („Nařízení 207/2009“).55 Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 23.března 

2016, a od tohoto dne je rovněž pro tento úřad užíván nový název EUIPO. 

EUIPO je centrálním úřadem pro oblast duševního vlastnictví v Evropské unii. 

EUIPO  byl zřízen nařízením o ochranné známce Společenství v roce 1994 a byl v té době 

tedy označován jako OHIM. Se vznikem OHIM byl vytvořen také první komunitární 

prvek ochrany duševního vlastnictví, a to ochranná známka Společenství, která 

se v současné době v důsledku přijetí výše uváděného nařízení nazývá ochranná známka 

Evropské unie. Tato forma ochrany se stala velmi žádanou a dnes již EUIPO registruje 

více než 120 000 ochranných známek Evropské unie každý rok.56 EUIPO také registruje 

                                                 
53 Podrobnější informace dostupné z https://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html 
54 Dostupné z: http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/prumyslove-vzory/prihlasovani-do-

zahranici/prumyslove-vzory-spolecenstvi/prihlasovani-prumyslovych-vzoru-spolecenstvi.html [cit. 2016-

08-27] 
55 Nařízení Rady (ES) 207/2009, ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství, Úřední věstník 

L 78, 24.3.2009, s. 1–42 
56 Bližší informace dostupné na https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation [cit. 2016-

08-26] 

http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/prumyslove-vzory/prihlasovani-do-zahranici/prumyslove-vzory-spolecenstvi/prihlasovani-prumyslovych-vzoru-spolecenstvi.html
http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/prumyslove-vzory/prihlasovani-do-zahranici/prumyslove-vzory-spolecenstvi/prihlasovani-prumyslovych-vzoru-spolecenstvi.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation
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(průmyslové) vzory Společenství, jejichž počet také v průběhu let narůstá a činí 

momentálně asi 86 000 registrací ročně.57 

EUIPO sídlí již od svého založení ve španělském městě Alicante. Jeho výkonným 

ředitelem 58 je od roku 2010 Portugalec António Campinos. Hlavní náplní činnosti 

EUIPO je registrace ochranných známek Evropské unie a zapsaných (průmyslových) 

vzorů Společenství, dále však také pracuje na harmonizaci registračních postupů 

a vytvoření společných nástrojů ve všech zemích EU, a to za spolupráce s jednotlivými 

národními úřady. Tato spolupráce probíhá prostřednictvím Evropské sítě ochranných 

známek a průmyslových vzorů.59 Je propojením národních a regionálních úřadů 

průmyslového vlastnictví, uživatelů a dalších organizací na ochranu průmyslového 

vlastnictví.  

 

5 Dvě formy (průmyslových) vzorů Společenství - nezapsaný 

a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství 

 

5.1 Shodné rysy obou forem (průmyslových) vzorů 

 

Označení (průmyslový) vzor Společenství, které je přímo součástí názvu 

mé diplomové práce může působit poněkud zmatečně, jelikož nekoresponduje s aktuální 

právní terminologií a neodpovídá změně, kterou přinesla Lisabonská smlouva, tedy 

přechodu od Evropského Společenství k Evropské unii. Název (průmyslový) vzor 

Společenství je nicméně stále v souladu se současnou evropskou legislativou, která ještě, 

jak lze na tomto případě vidět nestihla zareagovat na tuto změnu ve všech oblastech, které 

upravuje. V nedávné době došlo ke změně označení ochranné známky Společenství, která 

je od března tohoto roku označována jako ochranná známka Evropské unie.60 Oblast 

                                                 
57 Dostupné z https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office [cit. 2016-08-27] 
58 Nově po přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) 

č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje 

nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 

známky a vzory) je pozice osoby v čele úřadu označována jako výkonný ředitel, dříve president 
59 European Trade Mark and Design Network, https://www.tmdn.org/ [cit. 2016-08-27] 
60 Ke změně terminologie došlo vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office
https://www.tmdn.org/
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(průmyslových) vzorů se ještě této změny nedočkala, proto je tedy stále užíváno označení 

(průmyslový) vzor Společenství. 

Tyto dvě formy představují možnosti, jak chránit výsledky tvůrčích činností 

prostřednictvím průmyslových vzorů stejnou měrou na celém území Evropské unie, 

a reprezentují tedy jednotný systém unijní právní ochrany designu. Tato ochrana je přímo 

vynutitelná v každém členském státě, a je tak prostředkem, který je snadno přístupný 

a výhodný tím, že je chráněn hromadně ve všech členských státech. Zavedením tohoto 

jednotného unijního systému ochrany je zejména reprezentována snaha o eliminaci 

a vyrovnání rozdílů mezi právními úpravami jednotlivých členských zemí, které brání 

hospodářské soutěži a zároveň ji i narušují.   

Souhrnně přímo dle dikce Nařízení 6/2002 je možné společné znaky obou typů 

(průmyslových) vzorů vymezit takto: „(Průmyslový) vzor Společenství, ať už zapsaný 

či nezapsaný má jednotnou povahu a stejné účinky pro celé Společenství: „může být 

zapsán, převeden, lze se ho vzdát, být zrušen nebo prohlášen za neplatný a jeho užívání 

může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.“ 61  

 

5.2 Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství 

 

Institut nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství („nezapsaný vzor“) 

představuje výhodný způsob právní ochrany zejména v oblastech, kde se průmyslové 

vzory rychle obměňují a jejich výskyt na trhu nemá dlouhého trvání a dá se očekávat, 

že design bude v relativně krátkých intervalech obměňován. Jde tedy o jiný způsob 

ochrany, než který známe z českého prostředí, a to ochrany poskytované bez registrace. 

Typickým příkladem odvětví, kde se nezapsaného vzoru využívá, může být módní 

průmysl, jelikož trendy v oblékání či doplňcích se střídají velmi rychle, a tudíž zde vzniká 

potřeba ochrany stále nových designů. Dalším příkladem může být taktéž hračkářský 

průmysl, kde se oblíbenost jednotlivých hraček velmi rychle mění a návrháři těchto 

výrobků jsou nuceni je stále zdokonalovat a měnit, tak aby byly stále centrem dětského 

zájmu. 

Nezapsaný vzor je rovněž institut, který je vhodný k tomu, aby si původci 

průmyslového vzoru popř. jejich právní nástupci vyzkoušeli, zda výrobky obsahující 

                                                 
61 Článek 1 odst. 3 Nařízení 6/2002 
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průmyslový vzor obstojí v obchodním styku a na základě toho zvážili zápis takového 

průmyslového vzoru. 62 

Existence nezapsaného vzoru je naplněním jednoho z úvodních ustanovení 

Nařízení 6/2002, které stanovuje, že (průmyslový) vzor Společenství by měl v co nejširší 

míře sloužit potřebám všech průmyslových odvětví Společenství.63 Vzhledem k tomu, 

že jak jsem již uvedla, některá odvětví podléhají častým změnám trendů, právě nezapsaný 

(průmyslový) vzor Společenství je vhodným doplňkem k zapsanému vzoru a je vhodným 

prostředkem ke krátkodobé ochraně. 

 

5.2.1 Zpřístupnění veřejnosti 

 

Nezapsaný vzor je neformální alternativou ochrany, která vzniká od okamžiku 

prvního zpřístupnění (průmyslového) vzoru veřejnosti v rámci Společenství. Takovým 

zpřístupněním se na území Evropské unie rozumí, situace kdy byl (průmyslový) vzor 

zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden 

ve veřejnou známost takovým způsobem, že během normálních obchodních činností mohly 

tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství 

a specializovaných v daném oboru.64 Průmyslový vzor se však nepovažuje 

za zpřístupněný veřejnosti v případě, že byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo 

mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.65  

Tato alternativa je také často zmiňována v souvislosti se svojí bezplatností, která 

může být pro drobné designéry velmi důležitá, jelikož registrace průmyslového vzoru 

je spojena s finančními náklady, a s ohledem na výdaje je nezapsaný vzor jistě výhodnější 

variantou. Zpřístupnění průmyslového vzoru pak zakládá právo k nezapsanému vzoru, 

avšak zároveň může být překážkou splnění podmínky novosti v případě podání přihlášky 

k registraci zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Výjimkou z této překážky 

je situace, kdy je do dvanácti měsíců od zveřejnění podána přihláška pro zápis vzoru 

a dále také situace, kdy došlo ke zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti v důsledku 

zneužití vůči původci vzoru či jeho právnímu nástupci. Z důvodu pozdějšího prokázání 

                                                 
62 Článek 20 úvodních ustanovení Nařízení 6/2002 
63 Článek 15 úvodních ustanovení Nařízení 6/2002 
64 Článek 11 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 5 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 6/2002.  
65 Článek 7 odst. 1, čl. 11 odst. 2 Nařízení 6/2002 
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data zveřejnění, doporučuje se např., aby nezapsaný vzor byl inzerován, vystavován nebo 

nabízen či zpřístupněn obchodním partnerům či spotřebitelům, nejvhodněji s datem 

zveřejnění. Tato činnost by měla vést k tomu, aby byl původce schopen prokázat, 

že nezapsaný vzor se stal známým během normální obchodní činnosti kruhům 

specializovaným v daném oboru a působících ve Společenství, jak uvádí 

Nařízení 6/2002. 

 

5.2.2 Podmínky poskytnutí ochrany a doba trvání ochrany 

 

Stejně jako zapsaný (průmyslový) vzor Společenství („zapsaný vzor“), 

tak i nezapsaný vzor musí splňovat základní podmínky pro poskytnutí právní ochrany. 

Těmito podmínkami jsou, jak již bylo zmíněno výše, novost, individuální povaha 

a rovněž tento průmyslový vzor nesmí odporovat veřejnému pořádku a dobrým mravům. 

Tyto základní podmínky jsou vymezeny v Nařízení 6/2002.66 Pokud jsou tyto podmínky 

splněny, je nezapsanému vzoru poskytnuta ochrana po dobu tří let ode dne, kdy byl 

v Evropské unii poprvé zpřístupněn veřejnosti.67 Průmyslový vzor, který byl zpřístupněn 

veřejnosti mimo území Evropské unie, nepožívá ochrany nezapsaného vzoru.  Dobu 

ochrany nezapsaného vzoru nelze prodloužit, ale v případě, že je shledána vhodnost 

a potřebnost další ochrany, je možné podat přihlášku zapsaného vzoru. Podrobněji 

podmínky pro poskytnutí ochrany rozeberu v kapitole pro zapsaný (průmyslový) vzor 

Společenství. 

 

5.2.3 Rozsah práv 

 

Základním rozdílem oproti zapsanému vzoru je rozsah práv, která vznikají 

vlastníku nezapsaného vzoru. Tato práva v sobě zahrnují výlučné užívací právo a také 

právo vyloučit z užívání bez souhlasu vlastníka veškeré třetí osoby, ale zahrnuje v sobě 

i specifické omezení. Tímto omezením je skutečnost, že takovému užívání může vlastník 

účinně zamezit pouze v případě, že napadené užití je výsledkem kopírování nezapsaného 

                                                 
66 Článek 5, čl. 6 a čl. 9 Nařízení 6/2002 
67 Článek 11 odst. 1, Nařízení 6/2002 
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vzoru.68 Takto ohraničená možnost obrany proti neoprávněnému užití bude ovšem 

v mnoha případech problematická, jelikož nalezení spolehlivého důkazu o kopírování 

a jeho prokázání často nebude jednoduché.69 Také to, že původce nezapsaného vzoru 

nemá žádný formální důkaz, jaký např. plyne ze zápisu průmyslového vzoru, kterým 

by se mohl prokazovat, znamená možné komplikace při obraně jeho práv, pokud by právě 

někdo jiný tento jeho nezapsaný vzor kopíroval, či jej začal užívat jako vlastní. 

 

5.3 Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství 

 

Již ze samotného pojmenování zapsaný vzor je patrné, že pro tento institut 

je nezbytný zápis. Jedná se tedy na rozdíl od nezapsaného vzoru o formální způsob 

ochrany průmyslového vlastnictví. Ochrana průmyslového vzoru vzniká okamžikem jeho 

zápisu do rejstříku průmyslových vzorů. Zápis je výsledkem správního řízení zahájeného 

okamžikem podání přihlášky. Zpětně je však průmyslovému vzoru přiznána ochrana 

již od podání přihlášky.70 Rozsah ochrany zapsaného vzoru je vymezen vyobrazením 

(průmyslového) vzoru, které je zapsáno do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství. 

Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku se přihlašovatel stává jeho 

vlastníkem.71 Tento zápis se provádí u EUIPO nebo u ÚPV. V případě podání u ÚPV 

však platí, že ÚPV musí následně do dvou týdnů tuto přihlášku postoupit EUIPO. Zápis 

průmyslového vzoru poskytuje svému vlastníku výlučné právo tento vzor užívat a bránit 

třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, rovněž má možnost poskytnout souhlas 

s užíváním průmyslového vzoru třetí osobě nebo může právo k průmyslovému vzoru 

na třetí osobu i převést.72 Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, 

nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) 

vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto 

účely.73  

                                                 
68 Článek 19 odst. 2 Nařízení 6/2002: Nezapsaný (průmyslový) vzor však poskytuje svému majiteli právo 

zabránit krokům uvedeným v odstavci 1 pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování 

chráněného (průmyslového) vzoru. 
69 ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, s. 177 
70 Článek 48 Nařízení 6/2002 
71 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Lexis Nexis CZ, 2006. 

Studijní texty (Lexis Nexis CZ). s. 97. 
72 Článek 19, čl. 28 Nařízení 6/2002 
73 Článek 19 odst. 1 Nařízení 6/2002 



 

24 

 

 

5.3.1 Zápisná způsobilost 

 

Před samotným zápisem je nezbytné zjistit, zda daný průmyslový vzor splňuje 

všechny podmínky, aby mohl být registrován, tedy že splňuje podmínky tzv. zápisné 

způsobilosti. Tyto podmínky jsou vymezeny v Nařízení 6/2002, a to ve svém článku 

4 odst. 1 stanovuje, že průmyslový vzor je způsobilý ochrany, pokud je nový 

a má individuální povahu. K těmto dvěma základním kritériím se ještě doplňuje 

požadavek souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.74  

Zápisnou způsobilost splňuje také vzor, který je součástí složeného výrobku, 

a jako tato začleněná součást zůstává viditelný i při používání výrobku a splňuje 

předpoklady novosti a individuální povahy.75 Složeným výrobkem se dle Nařízení 6/2002 

rozumí „výrobek sestávající z více součástí, které mohou být nahrazeny, takže výrobek 

může být rozebírán a opět sestavován.“76 

Toto je důležité zejména v automobilovém průmyslu, kde je automobil složen 

z jednotlivých částí, které tak samy mohou požívat ochranu průmyslovými vzory. Avšak 

je důležité, aby byla splněna podmínka, že daná součást automobilu bude i při složení 

do celku stále viditelná. Ochrana průmyslovými vzory by se tak neměla vztahovat 

na součásti, které nejsou při normálním používání77 či při montáži určité součásti 

viditelné a tyto viditelné součásti také samostatně splňují podmínky novosti 

a individuální povahy.78 

 

5.3.1.1 Novost 

 

Základním požadavkem zápisné způsobilosti, který lze chápat jako absolutní 

objektivní kritérium je novost průmyslového vzoru. To znamená, že přede dnem podání 

                                                 
74 Článek 5, čl. 6 a čl. 9 Nařízení 6/2002 
75 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. 

vyd. V Praze: C. H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice, s. 301. 
76 Článek 3 písm. c) Nařízení 6/2002 
77 Normálním použitím se dle článku 4 odst. 3 rozumí: „použití konečným uživatelem s výjimkou údržby, 

servisu nebo opravy.“ 
78 Článek 4 odst. 2 písm. b) Nařízení 6/2002, Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 3. října 2014, 

ve věci T-39/13 Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński v. OHIM 



 

25 

 

přihlášky k zápisu nebo pokud je uplatněno právo přednosti, tak přede dnem vzniku práva 

přednosti, nebyl veřejnosti zpřístupněn žádný průmyslový vzor se shodnými znaky.79 

Pojem zpřístupnění veřejnosti je zde shodný s definicí, kterou uvádím výše v kapitole 

5.2.1 o nezapsaném (průmyslovém) vzoru Společenství. V rámci termínu novost 

průmyslového vzoru je třeba zmínit také pojem shodnost. „(Průmyslový) vzor je pokládán 

za shodný, pokud se jeho znaky liší jen v nepodstatných podrobnostech.“80 

Pro posuzování novosti je tak rozhodující den předcházející podání přihlášky, nebo den 

před prioritním dnem v případě, že je uplatňována priorita.81  

 

5.3.1.2 Individuální povaha 

 

Druhým základním požadavkem zápisné způsobilosti průmyslového vzoru je jeho 

individuální povaha. Tento požadavek je subjektivním kritériem zápisu průmyslového 

vzoru do rejstříku. 

Průmyslový vzor má podle článku 6 odst. 1 Nařízení 6/2002 individuální povahu, 

pokud se celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, liší od celkového 

dojmu, vyvolaného u tohoto uživatele (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn 

veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.82 

Stěžejní je tedy odlišovací způsobilost průmyslového vzoru, který je vždy třeba posuzovat 

jako celek, a to v souvislosti s daným odvětvím, charakterem výrobku, určením osoby 

informovaného uživatele, mírou volnosti původce vzoru při jeho vývoji a srovnáním se 

staršími průmyslovými vzory.83 V tomto ohledu je možné doplnit judikaturu, která se 

zabývala posouzením individuální povahy (průmyslových) vzorů. V rozhodnutí ve věci 

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG v. Úřad pro Harmonizaci ve vnitřním trhu84 

                                                 
79 Článek 5 odst. 1 písm. b Nařízení 6/2002, u nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství z povahy 

věci pouze přede dnem, kdy byl zpřístupněn veřejnosti 
80 Článek 5 odst. 2 Nařízení 6/2002 
81 Rainer Arnold: Komunitární průmyslový vzor Evropské právo 3/2002, s. 19, Rozsudek Soudního dvora 

(čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011, ve věci C-281/10 PepsiCo, Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA, 

OHIM. 
82 U nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství z povahy věci jen přede dnem, kdy byl poprvé 

zpřístupněn veřejnosti 
83 Podrobněji v rozsudku Tribunálu ze dne 10. září 2015, ve věci T-525/13,  H&M Hennes & Mauritz BV & 

Co. KG v. Úřad pro Harmonizaci ve vnitřním trhu 
84 Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015, ve věci T-525/13, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG 

v. Úřad pro Harmonizaci ve vnitřním trhu 
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Tribunál vyložil postup posuzování individuální povahy průmyslového vzoru, který je dle 

něj představován čtyřfázovým přezkumem. Ten spočívá jako první v určení odvětví 

výrobků a služeb, pro které má být daný (průmyslový) vzor použit, druhý bod přezkumu 

je založen na určení osoby informovaného uživatele, třetí částí přezkumu je určení míry 

volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru, a nakonec srovnání dotčených 

vzorů vzhledem ke třem předchozím kritériím přezkumu a jakýmkoli starším 

(průmyslovým) vzorům zpřístupněným veřejnosti.  

Z hlediska jednotlivých odvětví, pro které je možné (průmyslové) vzory 

Společenství přihlašovat, využíváme systému tzv. Locarnského třídění, které bylo 

zavedeno Locarnskou dohodou85 jako jednou ze zvláštních dohod na ochranu 

průmyslového vlastnictví. Locarnská dohoda zavedla jednotný mezinárodní systém 

třídění průmyslových vzorů 86, který spravuje WIPO, a který byl převzat EUIPO, 

a je využíván ke zmapování výrobků, pro které by mohl být průmyslový vzor zapsán.87 

Ve vztahu k tomuto třídění a odlišovací způsobilosti je třeba zmínit, že pokud bude 

výrobek zařazen do tříd s velkým počtem průmyslových vzorů, požadavky na jeho 

distinktivnost by neměly být tak značné jako v případě, kdy se bude daný výrobek 

nacházet v kategorii, kde jich tolik nenajdeme. Prvkem dotvářejícím individuální povahu 

průmyslového vzoru je pak také ještě míra volnosti původce při vytváření průmyslového 

vzoru. 

Shrnutím by se dalo konstatovat, že individuální povaha je tvořena následujícími 

třemi prvky: (i) odlišný celkový dojem průmyslového vzoru, (ii) vnímáním 

informovaného uživatele a (iii) míra volnosti, kterou měl původce při vývoji 

průmyslového vzoru. Těmto prvkům se budu jednotlivě věnovat níže. 

 

5.3.1.2.1 Celkový dojem 

 

(Průmyslový) vzor musí být vždy posuzován jako celek. Nelze vnímat jen jeho 

jednotlivé části izolovaně. Je třeba také do celkového pojetí daného (průmyslového) 

                                                 
85 Dohoda podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968 
86 Rozděleno do 31 tříd dělených do podtříd 
87 Dostupné z: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/locarno-classification [cit. 2016-08-27] 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/locarno-classification
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vzoru zahrnout i to, ke kterému odvětví má vztah a jeho individuální charakteristiky, 

avšak vždy pouze ve vztahu k (průmyslovému) vzoru jako celku.88  

 

5.3.1.2.2 Informovaný uživatel 

 

Definice pojmu informovaný uživatel není v Nařízení 6/2002 uvedena, 

a tak je výklad tohoto pojmu dovozován z judikatury. Informovaným uživatelem se tak 

dle rozhodnutí Soudního dvora ve věci PepsiCo, Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA 

rozumí „uživatel, který vykazuje nikoli průměrnou pozornost, ale zvláštní ostražitost, 

ať už z důvodu své osobní zkušenosti či rozsáhlé znalosti daného odvětví“.89 Jedná se tedy 

o osobu, která se při své činnosti ať už profesionální či nikoliv, dostává do kontaktu 

s průmyslovými vzory a má o nich určité znalosti, které jí dovolují je srovnávat 

a hodnotit. Presumuje se, že takový informovaný uživatel je obeznámen s veškerými 

předchozími vnějšími úpravami příslušných výrobků. Tento pojem je třeba chápat také 

jako pojem nacházející se mezi pojmy „průměrný spotřebitel použitelným v oblasti 

ochranných známek, po kterém není požadována žádná specifická znalost, a který 

zpravidla neprovádí přímé srovnání mezi kolidujícími ochrannými známkami, a pojmem 

osoba specializovaná v dané oblasti, což je odborník s důkladnou technickou 

kvalifikací“.90  

Soudní dvůr také ve svém rozhodnutí PepsiCo, Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic 

SA, OHIM uvedl, že je vždy třeba definovat konkrétního informovaného uživatele 

pro daný výrobek. Ve zmiňovaném rozhodnutí, jelikož se jednalo o hru (tzv. „pogy“), 

tak SDEU dovodil, že za informovaného uživatele může být považováno jak dítě ve věku 

5-10 let, ale také zároveň marketingový ředitel společnosti, která takové výrobky 

vyrábí.91 Je tedy vždy důležité konkrétní určení (průmyslového) vzoru.92 

                                                 
88 K celkovému dojmu průmyslového vzoru blíže např. v Rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) 

ze dne 19. června 2014, C-345/13, ve věci Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores 

(Limerick) Ltd 
89 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011, ve věci C-281/10 PepsiCo, 

Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA, OHIM.  
90 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011, ve věci C-281/10, PepsiCo, 

Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA, OHIM. 
91 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011, ve věci C-281/10, PepsiCo, 

Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA, OHIM. 

92 K určení informovaného uživatele také např. Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. října 

2012, ve spojených věcech C-101/11 P a C-102/11 P Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel v. OHIM  
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Informovaného uživatele tedy charakterizují tyto prvky: (i) zvýšená míra 

pozornosti, (ii) obeznámenost se stavem designu, (iii) schopnost komparace různých 

průmyslových vzorů.93 

 

5.3.1.2.3 Míra volnosti původce průmyslového vzoru 

 

Při posuzování individuální povahy se rovněž dle článku 6 odst. 2 Nařízení 6/2002 

přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce. Míra 

volnosti původce při vývoji průmyslového vzoru („míra volnosti“) je zohledněním toho, 

že některé znaky průmyslových vzorů jsou již předem určeny jejich technickou funkcí 

či konstrukčními prvky nebo materiálem, ze kterého se zhotovují. Z těchto důvodů musí 

být některé prvky průmyslových vzorů provedeny přesně daným způsobem bez možnosti 

odchýlení se od tohoto postupu, a míra volnosti je tak z tohoto důvodu značně omezena.94 

Průmyslové vzory, u kterých by nebyla dána dostatečná míra volnosti, by tak 

představovaly bezdůvodnou monopolizaci tvaru, který je určen objektivními technickými 

důvody a také by odporovaly jedné ze základních zásad týkajících se ochrany 

průmyslových vzorů, a to zásady, že průmyslový vzor má být výsledkem tvůrčí 

činnosti.95 Konkrétně k vymezení míry volnosti původce průmyslového vzoru článek 

8 Nařízení 6/2002, uvádí, že právo k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové 

znaky výrobku, které jsou podmíněny jejich technickou funkcí, a že právo 

k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které musí být 

nezbytně napodobeny v jejich přesném tvaru a rozměrech, aby výrobek, ve kterém 

je (průmyslový) vzor začleněn nebo pro který byl použit, mohl být mechanicky připojen 

na jiný výrobek nebo do něj vestavěn, či jím obestavěn, tak aby oba výrobky plnily svou 

funkci. Jako příklad takové vzhledové podmíněnosti technickou funkcí výrobku, který 

                                                 
93 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 66. 
94 K míře volnosti původce konkrétněji např. Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015, ve věci T-525/13, 

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG v. Úřad pro Harmonizaci ve vnitřním trhu, Rozsudek Tribunálu 

(čtvrtého senátu) ze dne 14. června 2011, ve věci T-68/10 Sphere Time v. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu 
95 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 67. 
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nelze chránit průmyslovým vzorem je např. spodní část PET lahve, která je uzpůsobena 

tak, aby mohla být snadno přesouvána k plniči tekutiny.96 

 

5.3.1.3 Soulad s veřejným pořádkem a dobrými mravy 

 

Jak opět najdeme v Nařízení 6/2002, a to v článku 9, nelze zapsat průmyslové 

vzory, které by byly v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Pojmy veřejný 

pořádek a dobré mravy jsou ovšem problematické, jelikož se jejich vymezení 

v jednotlivých členských státech a i v různém čase liší. K této problematice se vyjadřoval 

i SDEU, a to např. v rozhodnutí Association Église de scientologie de Paris, Scientology 

International Reserves Trust v. Premier Ministre97 kde stanovil, že členské státy mají sice 

v zásadě stále možnost stanovit požadavky na souladnost průmyslových vzorů 

s veřejným pořádkem a dobrými mravy, avšak tuto možnost je třeba vykládat úzce, 

a to tak, že veřejného pořádku a dobrých mravů je možné se dovolávat jen v případě 

skutečné a dostatečně závažné hrozby, jíž je dotčen základní společenský zájem.  

V České republice pod pojmem dobré mravy můžeme chápat zejména požadavek, 

aby předmět průmyslového vzoru neodporoval právům a svobodám uvedeným v Listině 

základních práv a svobod. Toto kritérium je určitým korektivem, který kromě obsahových 

požadavků na průmyslový vzor zohledňuje i společenské aspekty, kterými jsou morálka, 

etika či další obecně uznávané a celospolečensky přijímané hodnoty.98  

 

5.3.1.4 Práva vyplývající ze zápisu 

 

Prvním právem, které je se zápisem (průmyslového) vzoru Společenství spojeno, 

je právo původce, přihlašovatele či vlastníka takového vzoru být jako takový uváděn před 

EUIPO a v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství. Zápis (průmyslového) vzoru 

Společenství dále poskytuje jeho vlastníkovi výlučné právo jej užívat a zabránit třetí 

                                                 
96 CHARVÁT, Radim: Stěžejní judikatura Soudního dvora EU v oblasti průmyslových vzorů, Právní 

rozhledy 23-24/2014, s. 829 

97 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. března 2000, C-54/99 ve věci Association Église 

de scientologie de Paris, Scientology International Reserves Trust v. Premier Ministre 

98 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice, s. 232 
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osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Toto právo je však také částečně 

omezeno, a to tak, že práv vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru se nelze 

dovolávat v případě činností, které jsou prováděny k neobchodním účelům (soukromě), 

nebo k činnostem spočívajícím v pokusech, anebo k činnostem, které se týkají 

reprodukčních činností za účelem citací či výuky, nedotknou-li se normálního využívání 

(průmyslového) vzoru, bude uváděn jejich zdroj a budou v souladu s poctivou obchodní 

praxí.99 

 

6 Řízení o přihlášce 

 

Možnost podat přihlášku pro zapsané (průmyslové) vzory Společenství existuje 

ode dne 1. dubna 2003100. Podání přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství 

je rovnocenné podání přihlášky na úrovni národní.101 Cílem Nařízení 6/2002 je, aby bylo 

nabývání (průmyslového) vzoru Společenství upraveno tak, aby bylo spojeno 

s minimálními náklady a obtížemi, a aby se tak stal institut průmyslového vzoru 

využívaným i v případě malých a středních podniků či jednotlivých původců.102  

Přihlášku zapsaného vzoru může podat kdokoliv, není zde tedy podmínka trvalého 

pobytu, sídla, skutečné obchodní či průmyslové pobočky či jiné vazby s územím 

Evropské unie. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu či dokonce orgán veřejné 

moci. V případě, že však přihlašovatel nemá sídlo na území Evropské unie, je třeba, 

aby byl v řízení o přihlášce zastoupen kvalifikovaným zástupcem vždy, kromě samotného 

aktu podání přihlášky. Tímto zástupcem může být oprávněný advokát, který má povolení 

vykonávat činnost zástupce ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů 

v některém z členských států, kde zároveň musí mít sídlo, nebo kvalifikovaný zástupce 

vedený v seznamu EUIPO, anebo zaměstnanec fyzické či právnické osoby.103  

                                                 
99 Články 18-20 Nařízení 6/2002, dále ještě Nařízení 6/2002 se nelze dovolávat práv vyplývajících ze zápisu 

(průmyslového) vzoru u: „Zařízení letadel a lodí a v letadlech zapsaných v jiné zemi, které se přechodně 

ocitly na území dotyčného členského státu; dovozu náhradních dílů a příslušenství do dotyčného členského 

státu za účelem oprav těchto lodí nebo letadel; provádění oprav těchto lodí nebo letadel.“ 
100 Z praktických důvodů EUIPO začalo přijímat přihlášky již dne 2. ledna 2003, avšak účinnost podání 

těchto přihlášek byla stejně dána k 1. dubnu 2003. 
101 Článek 39 Nařízení 6/2002 
102 Článek 24 úvodních ustanovení Nařízení 6/2002 
103 Blíže na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-ownership#ohim08, Články 77-78, Nařízení 6/2002 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-ownership#ohim08
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K základním požadavkům patří, aby přihláška obsahovala žádost o zápis 

do rejstříku průmyslových vzorů, údaje o totožnosti přihlašovatele, vyobrazení 

přihlašovaného průmyslového vzoru a také musí nezbytně obsahovat uvedení tříd 

výrobků, pro které má být vzor použit.104 Dalšími údaji, které přihláška může obsahovat 

je např. údaj o zástupci, popis vysvětlující přihlašovaný výrobek, uvedení původce 

nebo informaci o tom, že se původce práva na uvedení v přihlášce a rejstříku vzdal. 105 

Společně s podáním přihlášky je třeba vždy uhradit příslušné poplatky. 

 

6.1 Název a zatřídění průmyslového vzoru 

 

Právní úprava název průmyslového vzoru nerozebírá, tudíž lze dovodit, že není 

nutné, aby název průmyslového vzoru naplňoval nějaké specifické požadavky. Obecně 

názvy, se kterými se můžeme v rejstřících průmyslových vzorů setkat, vyjadřují podstatu 

výrobku, který je ztělesněním nebo zachycením průmyslového vzoru. Názvy také 

obvykle nebývají dlouhé a stručně se snaží o co nejjasnější vyjádření funkce a účelu 

průmyslového vzoru.  

Podstatnou částí přihlášky je rovněž zařazení průmyslového vzoru do tříd, 

k čemuž je využíván systém Locarnského třídění již zmíněný výše v bodě 3.3.1.2.. 

Locarnské třídění je systémem, který zahrnuje třídy a podtřídy, do kterých se zatřiďují 

výrobky, které jsou předměty průmyslových vzorů. Tento systém je rovněž používán 

pro zatřiďování (průmyslových) vzorů Společenství, tudíž jedná se o univerzální systém 

využívaný pro zatřiďování průmyslových vzorů na všech úrovních jejich ochrany. 

 

6.2 Způsoby podání a den podání přihlášky 

 

Přihláška zapsaného vzoru se podává EUIPO a je možné zvolit ze dvou způsobů 

podání: (i) přímo EUIPO106, (ii) nepřímo prostřednictvím národního úřadu – ÚPV 107 

                                                 
104 Nutnost uvedení výrobků, pro které má být průmyslový vzor použit např. také v Rozsudek Tribunálu ze 

dne 18. března 2010, ve věci T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, SA v. OHIM 
105 Článek 36, Nařízení 6/2002, Blíže HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k 

průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice, 

s. 303. 
106 European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs) Receiving Unit Avenida de 

Europa, 4 E-03008 Alicante, SPAIN    
107 Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a Praha 6 – Bubeneč 160 68 
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nebo jiného národního úřadu průmyslového vlastnictví v jiném členském státě.108 

V případě podání přihlášky u ÚPV se za datum podání přihlášky považuje den, kdy 

přihlášku obdržel ÚPV.109 Národní úřad předá přihlášku EUIPO ve lhůtě dvou týdnů 

od podání.110 

Dnem podání přihlášky (průmyslového) vzoru je den, kdy byly přihlašovatelem 

buď EUIPO nebo ÚPV předloženy doklady, které obsahují údaje povinně uváděné 

v přihlášce.111 

 

6.3 Právo přednosti 

 

Právo přednosti nebo priorita znamená, že je přihlašovateli přiznáno přednostní 

právo na vzor před každým, kdo podá přihlášku později. Osoba, která podala přihlášku 

(průmyslového) vzoru v kterémkoli členském státě Pařížské úmluvy nebo ve státě, který 

je smluvní stranou Světové obchodní organizace (World Trade Organisation) si může 

nárokovat jako datum priority datum podání přihlášky (průmyslového) vzoru v některém 

z těchto států. Podmínkou je však to, že tato přihláška byla podána v šesti měsících 

předcházejících podání přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství.112 Za takové 

podání, které zakládá právo přednosti je považováno každé podání, které je rovnocenné 

řádnému národnímu podání na základě vnitrostátních právních předpisů, a tím je takové 

podání, které postačuje k určení dne, kdy byla přihláška podána. Právo přednosti může 

uplatňovat přihlašovatel, který předloží prohlášení o právu přednosti a kopii dřívější 

přihlášky. 113 

 

 

                                                 
108 V důsledku sjednocení právní úpravy průmyslových vzorů v zemích Beneluxu, lze také podat přihlášku 

u úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu 
109 Článek 38 odst. 1 Nařízení 6/2002 
110 Přihláška průmyslového vzoru se podává v písemné formě v některém ze čtyřiadvaceti úředních jazyků 

Evropské unie, nicméně je přihlašovatelovou povinností uvést v přihlášce i druhý jazyk, který bude užit 

pro řízení u EUIPO, a který je zároveň úředním jazykem EUIPO. 
111 Článek 38 Nařízení 6/2002 
112Články 41-44, Nařízení 6/2002, Blíže v Průmyslový vzor Společenství: [The community design]. Praha: 

Úřad průmyslového vlastnictví, 2006, s. 14, 26, 28 
113 Článek 41 odst. 1-3, článek 43 Nařízení 6/2002 
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6.3.1 Otázky priority 

 

Otázka priority je pro oblast průmyslových vzorů zcela rozhodující, avšak 

samozřejmě i zde existují určité sporné okamžiky. Existuje několik typických 

konfliktních situací.  

Jednou z nich je konflikt staršího nezapsaného (průmyslového) vzoru s novějším 

(průmyslovým) vzorem Společenství. V takové situaci může vlastník staršího 

nezapsaného (průmyslového) vzoru podat žádost o prohlášení neplatnosti novějšího 

zapsaného průmyslového vzoru, a to vzhledem k absenci novosti takového 

(průmyslového) vzoru. Žádost o prohlášení neplatnosti se podává k EUIPO, 

nebo k soudům pro (průmyslové) vzory Společenství na základě protinávrhu v řízení 

o porušení práv.114 Stěžejní je tedy pořadí zveřejnění nezapsaného vzoru a podání 

přihlášky zapsaného vzoru. V případě takového konfliktu je významným zdrojem 

rozsudek SDEU ve věci C – 488/10 Celaya Emparanza v. Proyectos Integrales115 a také 

ještě stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho v této věci.116 V této záležitosti 

SDEU rozhodoval o výkladu čl. 19 odst. 1 Nařízení 6/2002 117, který přiznává majiteli 

(průmyslového) vzoru možnost zabránit třetí osobě v užívání (průmyslového) vzoru 

bez jeho souhlasu. SDEU vyložil tento článek tak, že vlastník (průmyslového) vzoru 

Společenství může zakázat používání (průmyslového) vzoru i třetí osobě, která 

je vlastníkem (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného později. Pro tyto účely není 

nutné dosáhnout prohlášení neplatnosti takového (průmyslového) vzoru. V případě 

nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství je však toto právo omezeno pouze 

na zákaz kopírování chráněného průmyslového vzoru. Kopírování je třeba v takovém 

případě posuzovat subjektivně dle toho, zda třetí osobě byl znám dříve zveřejněný 

(průmyslový) vzor Společenství či nikoliv. Pokud se lze důvodně domnívat, že takový 

dříve zveřejněný vzor této osobě nebyl znám, není možné jí užití vzoru zakázat. SDEU 

                                                 
114 Článek 24 odst. 1 Nařízení 6/2002 
115 Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. února 2012 ve věci C – 488/10, Celaya Emparanza y Galdos 

Internacional SA v. Proyectos Integrales de Balizamiento SL 
116 Stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho přednesené dne 8. listopadu 2011 ve věci  

C - 488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v. Proyectos Integrales de Balizamientos SL 
117 Článek 19 odst. 1 Nařízení 6/2002: „Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho 

majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání 

(průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání 

výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku 

pro tyto účely.“ 
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tak tímto dovodil, že je třeba přihlížet a zkoumat dobrou víru z důvodu ochrany tvůrce, 

který neznal dříve zpřístupněný vzor. Pokud tento vzor zkopírován nebyl, je možné, 

aby se ochrany dovolával i vlastník novějšího zapsaného vzoru. 

V případě opačné kombinace, tedy konfliktu staršího zapsaného a novějšího 

nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství není řešení nijak zvlášť složité. Novější 

nezapsaný vzor může být soudem členského státu prohlášen neplatným a v režimu 

čl. 19 odst. 1 Nařízení 6/2002 může vlastník staršího zapsaného vzoru postupovat vůči 

vlastníkovi novějšího nezapsaného vzoru. Vlastník (průmyslového) vzoru tak může 

zabránit třetí osobě v užívání (průmyslového) vzoru bez jeho souhlasu.  

 

6.4 Přezkoumávání přihlášky v rámci zápisného řízení u EUIPO 

 

EUIPO při zápisném řízení přezkoumává, zda jsou v přihlášce obsaženy všechny 

náležitosti, kterých je třeba k uznání práva přednosti (žádost o zápis do rejstříku, údaje 

umožňující zjistit totožnost přihlašovatele a vyobrazení vzoru, které lze reprodukovat). 

Jedná se tedy o formální průzkum. EUIPO zkoumá pouze to, zda je přihlašovaný předmět 

vůbec průmyslovým vzorem.118 Tato koncepce značně urychluje průběh přihlašovacího 

řízení, jelikož zde není fáze věcného přezkumu jako je tomu třeba u nás na národní úrovni, 

ale zároveň se tak nepřezkoumává soulad přihlašovaného průmyslového vzoru se staršími 

průmyslovými vzory, a tím je zvýšena pravděpodobnost možného zahájení řízení 

o neplatnosti, prostřednictvím kterého může vlastník staršího průmyslového vzoru 

uplatňovat svá práva.  

Jsou-li v přihlášce odstranitelné nedostatky, EUIPO požádá přihlašovatele, 

aby je v předepsané lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, následkem je pak ztráta práva 

přednosti. EUIPO odmítne přihlášku, nesplňuje-li definici průmyslového vzoru, anebo 

odporuje veřejnému pořádku či dobrým mravům.119 K takovým nedostatkům mohou 

patřit např. případy, kdy předložené vyobrazení není vhodné k reprodukci, předložené 

podhledy nejsou vzájemně konzistentní, chybné označení výrobků či jejich neoznačení, 

neuhrazení odpovídajících poplatků.  

                                                 
118 Článek 45, Nařízení 6/2002, Podrobněji KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, 

autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR), s. 41. 
119 Článek 47 Nařízení 6/2002 
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EUIPO tak ex offo nepřezkoumává novost ani individuální povahu průmyslového 

vzoru. Třetí strany se však vůči takovému průmyslovému vzoru mohou ohradit a žádat 

jeho prohlášení za neplatný. Takové řízení je však možné až poté, co je průmyslový vzor 

zapsán a nelze tak činit již během zápisu.120 

Přihlašovatel si také může zvolit strategii ochrany průmyslového vzoru. 

Ta spočívá v možnosti odložení uveřejnění průmyslového vzoru, a to až o 30 měsíců 

ode dne podání přihlášky.121 Výhodný je tento postup pro výrobky, které přihlašovatel 

chce ještě po nějakou dobu držet v tajnosti, ale zároveň chce využívat výhod plynoucích 

z ochrany (průmyslovým) vzorem Společenství. Tato strategie je obzvláště vhodná 

pro rychle se měnící hospodářská odvětví, která často podléhají změnám. Tento odklad 

zveřejnění tak slouží jako možnost dále připravovat uvedení výrobku a rozvíjet 

marketingovou strategii, bez obav z konkurence. V této lhůtě si také může původce 

vyzkoušet, jak bude jeho průmyslový vzor v obchodní rovině úspěšný a zda pro něj bude 

výhodné si takový průmyslový vzor registrovat. Tento odklad zveřejnění pak také 

podléhá poplatku, který je nutno uhradit. U hromadných přihlášek je taktéž praktické, 

že je možné odložit zveřejnění jen některých z průmyslových vzorů uvedených 

v hromadné přihlášce.122 

 

6.5 Hromadné přihlášky 

 

V případě přihlašování několika průmyslových vzorů není nutné využívat 

pro každý vzor zvlášť samostatné přihlášky, ale je zde možnost využít tzv. hromadné 

přihlášky, v rámci které je možné spojit přihlášení průmyslových vzorů do jediné 

přihlášky (s výjimkou dekoru).123 Podmínkou pro využití hromadné přihlášky 

je, že výrobky, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn, nebo pro které má být 

                                                 
120 Článek 24 odst. 1 Nařízení 6/2002, blíže na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-registration-

process#what-not07 [cit. 2016-08-27] 
121 Článek 50 odst. 1 Nařízení 6/2002 
122 Blíže: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/procedure [cit. 2016-08-27] 
123 Článek 37 odst. 1 Nařízení 6/2002: Několik (průmyslových) vzorů lze spojit do jedné hromadné přihlášky 

zapsaného (průmyslového) vzoru. S výjimkou dekoru je tato možnost podmíněna tím, že výrobky, ve kterých 

má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, patří do stejné třídy Mezinárodního 

třídění (průmyslových) vzorů. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-registration-process#what-not07
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-registration-process#what-not07
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/procedure
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použit, patří do stejné třídy Mezinárodního třídění 124 (průmyslových) vzorů.125 Každý 

(průmyslový) vzor uvedený v hromadné přihlášce je však třeba považovat za nezávislý 

na ostatních, a je třeba jej chápat jako samostatný předmět práv. Do jedné hromadné 

přihlášky je možné zahrnout neomezený počet průmyslových vzorů, s výjimkou přihlášek 

podávaných elektronicky, kde je to omezeno počtem 99. S každým průmyslovým vzorem 

uvedeným v hromadné přihlášce lze však nakládat samostatně, nezávisle na ostatních, 

a tedy je možné: udělit licenci třetí osobě, obnovit jej, převést jej, vzdát se jej nebo může 

být takový průmyslový vzor i samostatně prohlášen za neplatný. 

 

6.6 Délka ochrany zapsaného vzoru a potvrzení o zapsání vzoru 

 

Průmyslový vzor je chráněn ode dne podání přihlášky, a to po dobu pěti let. 

Tuto dobu je možné obnovit, a to opět na období pěti let. Přičemž maximální délka 

ochrany průmyslového vzoru činí 25 let. Je tedy možné dobu ochrany čtyřikrát 

prodloužit.126 Obnovení doby ochrany je závislé na podání žádosti vlastníka či osoby, 

kterou k tomuto úkonu výslovně zmocní, a po řádném zaplacení stanovených poplatků. 

EUIPO má povinnost majitele zapsaného vzoru, a také osobu, která má k takovému vzoru 

v rejstříku zapsané právo, informovat o uplynutí platnosti zápisu, a to v přiměřeném 

předstihu. Žádost o obnovení ochrany průmyslového vzoru se pak podává během 

šestiměsíční lhůty, která končí posledním dnem měsíce, ve kterém skončí doba ochrany 

průmyslového vzoru. V případě, že není v této lhůtě žádost o obnovu podána je zde ještě 

možnost podat žádost o obnovení ochrany v dodatečné šestiměsíční lhůtě, která počíná 

běžet od uplynutí doby ochrany průmyslového vzoru. Avšak v této dodatečné 

šestiměsíční lhůtě je třeba počítat s nutností uhradit příplatek ke standardnímu poplatku 

za prodloužení.127  

                                                 
124 Tzv. Locarnské třídění (blíže zmíněno v kapitole 5.3.1.2 (Individuální povaha) 
125 Článek 37 Nařízení Komise ES č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady ES o průmyslových 

vzorech Společenství (Nařízení 6/2002) 
126 Dostupné z: http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/prumyslove-vzory/prihlasovani-do-zahranici.html 

[cit. 2016-08-27] 
127 Článek 13 odst. 1, 2 Nařízení 6/2002 

http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/prumyslove-vzory/prihlasovani-do-zahranici.html
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6.7 Zamítnutí zapsání průmyslového vzoru a zápis průmyslového 

vzoru 

 

EUIPO má povinnost zamítnout přihlášku (průmyslového) vzoru, který není 

(průmyslovým) vzorem ve smyslu čl. 3 písm. a Nařízení 6/2002.128 Nebo rovněž 

v případě pokud odporuje dobrým mravům či veřejnému pořádku. Jedná se o dva 

absolutní důvody, které nejsou založeny formálními nedostatky a jsou důvodem zamítnutí 

zápisu průmyslového vzoru. Než však EUIPO takový vzor odmítne zapsat, poskytne 

přihlašovateli možnost vzít přihlášku zpět, změnit ji nebo předložit své připomínky.  

 

6.8 Neplatnost (průmyslového) vzoru Společenství 

 

Průmyslový vzor jakmile je jednou zapsán, tak již nemůže být vymazán. Jedinou 

možností je rozhodnutí o jeho neplatnosti. Neplatným může být zapsaný (průmyslový) 

vzor Společenství prohlášen EUIPO na základě žádosti, která je EUIPO adresována nebo 

druhou možnost tvoří prohlášení neplatnosti u soudu pro (průmyslové) vzory 

Společenství na základě protinávrhu v řízení o porušení práv.129 Těmito soudy jsou soudy 

vnitrostátní, které jsou určeny členskými státy a pověřeny plněním funkcí „soudů pro 

(průmyslové) vzory Společenství“.130 

 

6.8.1 Důvody neplatnosti 

 

Důvody neplatnosti jsou uvedeny v Nařízení 6/2002, a to konkrétně v článku 

25 tohoto nařízení. Jsou následující: 

- (průmyslový)vzor neodpovídá definici podle čl. 3 písm. a) 

- (průmyslový) vzor nesplňuje podmínky článků 4 a. 9, 

                                                 
128 “(Průmyslovým) vzorem se rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, 

zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo 

jeho dekoru“; 
129 Článek 24 Nařízení 6/2002, pro nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství je možné žádat 

prohlášení neplatnosti jen u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství, a to na základě protinávrhu 

v řízení o porušení práv. 
130 Článek 80 odst. 1 Nařízení 6/2002, článek 80 odst. 2 Nařízení 6/2002: Členské státy měly povinnost 

sdělit do 6. března 2005 Komisi seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství a označením jejich 

názvu a místní působnosti. 
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- na základě soudního rozhodnutí nemá majitel práva na (průmyslový) 

vzor Společenství podle článku 14 nárok, 

- konflikt mezi starším národním vzorem a (průmyslovým) vzorem 

Společenství nebo konflikt mezi (průmyslovým) vzorem Společenství 

a pozdějším (průmyslovým) vzorem Společenství pokud je v pozdějším 

(průmyslovém) vzoru použito rozlišovací označení a vlastník takového 

označení má možnost dle národního práva či práva Společenství takové 

užívání zakázat  

-  (průmyslový) vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného autorským 

právem podle právních předpisů dotyčného členského státu; nebo 

- (průmyslový) vzor představuje nevhodné užití kteréhokoliv z prvků, 

uvedených v článku 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 

vlastnictví (dále jen Pařížská úmluva.) nebo zneužití symbolických znaků, 

emblémů a erbů jiných než těch, které jsou uvedeny v článku 6ter výše 

uvedené úmluvy, které jsou ve veřejném zájmu dotyčného členského státu.131 

 

6.8.2 Žádost a prohlášení neplatnosti 

 

Každá fyzická či právnická osoba, anebo také i orgán veřejné moci k tomu 

zmocněný, mohou písemně předložit EUIPO odůvodněný návrh na prohlášení neplatnosti 

zápisu (průmyslového) vzoru Společenství. EUIPO se bude zabývat přípustností 

takového návrhu a tím, zda důvody neplatnosti dle čl. 25 Nařízení 6/2002 brání zachování 

zapsaného vzoru. Prohlášení neplatnosti není omezeno pouze na dobu existence 

průmyslového vzoru, ale lze prohlásit za neplatný i (průmyslový) vzor Společenství, 

který zanikl, nebo od něj bylo odstoupeno. V případě kladného vyřízení žádosti 

o prohlášení neplatnosti bude ochrana designu formou průmyslového vzoru považována 

za neplatnou od samého počátku.132  

 

 

                                                 
131 Článek 96, Nařízení Rady 6/2002 
132 Průmyslový vzor Společenství: [The community design]. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2006, 

str. 24, Články 24-26 Nařízení 6/2002 
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6.8.3 Odvolání 

 

Proti rozhodnutí o prohlášení neplatnosti může podat odvolání každý účastník 

řízení, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům.133 Účastnící, kteří měli toto 

postavení v původním řízení, jsou účastníky i odvolacího řízení. Odvolání se podává 

písemně EUIPO ve lhůtě dvou měsíců od doručení napadeného rozhodnutí a dále je třeba 

doložit písemné odůvodnění, a to ve lhůtě 4 měsíců. Je možné využít procesu 

autoremedury, ale pokud tak odvolání není vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce, 

je postoupeno odvolacímu senátu. Po přezkoumání odvolání o něm odvolací senát 

rozhodne. Může vrátit věc k dalšímu jednání oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, 

a to je pak rozhodnutím odvolacího senátu vázáno. Proti rozhodnutí odvolacího senátu 

o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.134 

 

6.8.4 Řízení o neplatnosti před soudy pro (průmyslové) vzory Společenství 

 

(Průmyslový) vzor Společenství může být prohlášen za neplatný také soudy 

pro (průmyslové) vzory Společenství, a to v případě vznesení protinároku v řízení 

o porušení práv. To platí jak pro zapsaný, tak pro nezapsaný (průmyslový) vzor 

Společenství.135 Soud pro (průmyslové) vzory Společenství o vzneseném protinároku 

vyrozumí EUIPO. Vnitrostátní soud pak rozhodne o neplatnosti (průmyslového) vzoru 

Společenství a své rozhodnutí zašle EUIPO, který jej zveřejní v registru (průmyslových) 

vzorů Společenství. Rozhodnutí po nabytí právní moci má stejný účinek ve všech 

členských státech.  

 

 

 

                                                 
133 Články 55-60 Nařízení 6/2002 
134 Např. Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 14. června 2011 ve věci T-68/10 Sphere Time v. 

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 
135 Článek 24 odst. 1 a 2 Nařízení 6/2002 
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7 Ochrana (průmyslových) vzorů Společenství při porušování 

práv z nich vyplývajících 

 

Oblast vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je na unijní úrovni upravena 

zejména Směrnicí 2004/38/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.136 Tato směrnice 

se týká opatření, řízení a nápravných opatření k zajištění dodržování práv duševního 

vlastnictví, tedy i průmyslového vlastnictví, kam jsou řazeny (průmyslové) vzory 

Společenství. Byla přijata jako jedno z opatření pro vytvoření a zajištění řádného 

fungování vnitřního trhu EU, jelikož právě ochrana duševního vlastnictví je jedním 

z předpokladů jeho efektivního fungování.137  

Domáhat se dodržování práv z (průmyslových) vzorů Společenství se mohou 

jednak vlastník, ale dále též jiné oprávněné osoby, zejména držitelé licencí a popř. též 

profesní subjekty ochrany práv.138  

Prostředky, které jsou právními předpisy k ochraně práv vlastníků 

(průmyslových) vzorů Společenství a dalších oprávněných osob, poskytovány, je možné 

rozdělit do několika skupin. První z nich jsou předběžná a zajišťovací opatření. Soudní 

orgány v členských státech mohou vydat vůči údajnému porušovateli práv prozatímní 

soudní zákaz (předběžné opatření), jehož cílem je zamezit hrozícímu porušení práva 

duševního vlastnictví. Dále je rovněž možné soudně nařídit zabavení nebo vydání zboží, 

u kterého je podezření, že jsou jím porušována práva z duševního vlastnictví (typicky 

padělky). Ve vhodných případech lze toto předběžné opatření přijmout i ve vztahu 

k materiálům či nástrojům, jejichž hlavním účelem bylo použití při výrobě 

nebo zpracování tohoto zboží. V případě, že bude zjištěno, že k hrozbě porušením práv 

nebo k porušení práv nedošlo, navrhovatel poskytne žalovanému přiměřenou náhradu 

škody (viz. níže).139  

                                                 
136 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv 

duševního vlastnictví, Úřední věstník L 157, 30/04/2004 S. 0045 - 0086 
137 Bod č. 1 odůvodnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, 

o dodržování práv duševního vlastnictví 
138 Článek 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování 

práv duševního vlastnictví 
139 Článek 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování 

práv duševního vlastnictví 
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Druhou skupinou jsou opatření vyplývající z rozhodnutí ve věci, a to nápravná 

opatření a soudní zákazy a alternativní opatření. Nápravná opatření spočívají ve stažení 

zboží porušujícího práva duševního vlastnictví z obchodních kanálů, jeho konečné 

odstranění z obchodních kanálů či zničení. Soudy kromě nápravných opatření také mohou 

vydat zákaz dalšího porušování takového práva. Takový zákaz vyplývá z možnosti podat 

tzv. zadržovací neboli negatorní žalobu. Cílem tohoto opatření je, aby se třetí osoba 

zdržela opětovného protiprávního jednání nebo aby takového porušování zanechala. 

Popř. je možné dodržování tohoto soudního zákazu vynucovat ukládáním peněžitých 

pokut, a to i opakovaně. Mezi alternativní opatření pak můžeme řadit možnost soudu 

nařídit např. peněžní vyrovnání.140 

Třetí skupinou jsou nároky na náhradu škody. Poškozený může po rušiteli svých 

práv požadovat náhradu škody, kterou mu neoprávněným zásahem do jeho práv způsobil. 

Přihlédne se k ušlému zisku poškozeného popř. dalším aspektům jako morální újmě.141 

Zvláštní možností ochrany práv vyplývajících z práv k průmyslovému vzoru 

je také požadovat uveřejnění rozsudku, a to na náklady porušovatele práv. Jedná 

se o opatření k rozšíření informací o rozhodnutí veřejnosti.142 

Vyjmenované prostředky ochrany práv vlastníků a dalších oprávněných osob 

z (průmyslových) vzorů Společenství jsou těmi nejdůležitějšími a lze se jimi efektivně 

domoci ochrany, jelikož jsou tradičními a zaužívanými prostředky i k jiným předmětům 

vlastnického práva. 

                                                 
140 Články 10-12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování 

práv duševního vlastnictví 
141 Článek 13 odst. 1 písm a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, 

o dodržování práv duševního vlastnictví 
142 Článek 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování 

práv duševního vlastnictví 
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ČÁST II. 

 

1 Další možnosti právní ochrany designu 

 

V úvodu ke své práci jsem zmiňovala globalizaci jako jeden z důvodů vyšší 

potřeby právní ochrany designu. Fenoménem, který je s globalizací ve světě duševního 

vlastnictví propojen, je otázka souběhů jednotlivých režimů ochrany duševního 

vlastnictví.143 Často se tak v oblasti duševního vlastnictví setkáme s problematikou 

souběhu popř. kolizí jednotlivých systémů ochrany. Jde o čím dál častější jev, který 

si klade za cíl zdokonalení poskytnuté ochrany, a jelikož tyto režimy ochrany jednotlivě 

každý cílí na odlišné prvky daného předmětu a jeho využívání, tak se vzájemně výborně 

doplňují. Také se samozřejmě v určité míře navzájem překrývají nebo je naopak souběh 

takové ochrany z povahy věci vyloučen. Dříve panovalo přesvědčení, že jednotlivé 

systémy ochrany by od sebe měly být odděleny a snaha o jejich kombinování a jejich 

vzájemné překrývání byla považována za nežádoucí a byla kritizována. Dnešní přístup 

je úplně opačný a souběh jednotlivých druhů ochran je nejen umožněn, ale dokonce 

je považován za žádoucí a vhodný. K tomu přispěl rozvoj mezinárodního obchodu a toho, 

že předměty duševního vlastnictví jsou stále využívanější a jeden způsob ochrany se již 

nezdá postačující, ale vlastníci vyžadují komplexní ochranu, která zaručí, že předměty 

jejich duševního vlastnictví nebudou zneužity žádným způsobem. 

Design tak lze chránit i jinými způsoby než využitím průmyslových vzorů. 

Existují dvě velké větve způsobů ochrany. Ty jsou tvořeny odpovědnostní formou 

ochrany, pod kterou spadá ochrana proti nekalé soutěži a formou ochrany absolutních 

práv, kam řadíme ochranu autorskoprávní, dále ochranu zapsaných předmětů ochrany 

(průmyslové vzory, ochranné známky) a ochranu nezapsaných předmětů ochrany 

(nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství).144 Z hlediska úpravy unijní je významná 

vedle ochrany průmyslovými vzory především ochrana designu pomocí ochranných 

známek, jelikož úprava autorskoprávní zatím není pro území unie plně sjednocena.  

                                                 
143 MACMILLAN, Fiona (ed.). New directions in copyright law. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006. 

New directions in copyright law, s. 39 
144 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), s. 16. 
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2 Ochrana vyplývající z předpisů upravujících 

nekalosoutěžní jednání 

 

První ze dvou větví ochrany designu je ochrana vyplývající z předpisů 

upravujících nekalosoutěžní jednání. Oblast nekalé soutěže není oblastí plně 

harmonizovanou, a tak stále jsou to především členské státy a jejich právní úprava, které 

tuto oblast vytvářejí. Nicméně i na poli evropského práva byly přijaty směrnice, které 

určité oblasti práva nekalé soutěže upravují, a to Směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě a Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům.145 

V souvislosti s průmyslovými vzory, je obzvláště důležitá úprava klamavých praktik, 

které jsou při uvádění na trh způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s jiným výrobkem.146  

Právní předpisy obsahující ustanovení o nekalosoutěžním jednání jsou významné, 

jelikož poskytují ochranu předmětu i ještě předtím než je průmyslový vzor zaregistrován.  

Jedná se tak stejně jako u práva autorského o další typ ochrany, který je přiznáván bez 

návaznosti na formální registraci a vzniká automaticky. Výhodou této ochrany je tedy její 

neformálnost a okamžitý nástup, ale také to, že není časově omezena a její uplatnění je tak 

do určité míry možné i po vypršení doby trvání výlučných práv zejména, aby nedošlo 

zneužití dobrých mravů hospodářské soutěže.147 Ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání 

je také významná z hlediska toho, že ne vždy musí být design zaregistrován, a nebyla by 

mu tak poskytována ochrana. Ovšem i z nezaregistrovaného designu vznikají jeho tvůrci 

                                                 
145 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES, ze dne 12. prosince 2006, o klamavé 

a srovnávací reklamě, Úřední věstník L 376 ze dne 27. 12. 2006; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES 

a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, Úřední věstník L 149 ze dne 

11. 6. 2005 

146 Článek 6 odst. 2 písm. a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 

84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
147 KOUKAL Pavel, Disertační práce, Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní 

a známkoprávní, 2007, s. 32 
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práva, a ty chrání právě právní úprava nekalé soutěže (popř. práva vyplývající 

z nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství).148  

Ochrana nekalosoutěžní je významná tedy hlavně z hlediska designů formálně 

nechráněných popř. chráněných nezapsanými (průmyslovými) vzory Společenství, 

kdy není možné uvést důkaz o právu k nim výpisem z rejstříku, a obtížněji se tak práva 

designu prokazují. Avšak i existence institutu nezapsaného (průmyslového) vzoru 

Společenství má svůj důvod. Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství v sobě obsahuje 

možnost využívání výlučných práv bez ohledu na to, zda toto napodobující jednání 

narušuje či zasahuje do hospodářské soutěže, kdežto v oblasti nekalé soutěže je jedním 

z pojmových znaků právě narušování hospodářské soutěže.  

Lze tak říci, že se právo ochrany před nekalou soutěží bude uplatňovat 

v případech, kdy nebude možné využít právní prostředky ochrany průmyslové. Tato 

situace může nastat před vznikem právní ochrany formou registrace, anebo po uplynutí 

doby ochrany plynoucí z registrace nebo v případě, kdy design nebyl zaregistrován 

a žádná formální ochrana mu přiznána být nemůže. Jedná se tak o subsidiární úpravu, 

která představuje možnost obrany proti porušování průmyslových práv. Ochrana 

předmětů průmyslového vlastnictví je však obtížně uplatnitelná a prokazování takového 

porušení za využití institutů nekalé soutěže není jednoduché, lze tak jen doporučit, tyto 

předměty průmyslového vlastnictví chránit prostřednictvím registrace, která poskytuje 

vyšší míru jistoty a snadnější způsob ochrany. 

 

3 Ochrana autorskoprávní 

 

Pojem autorské právo či přesněji autorské právo a práva související s právem 

autorským („autorské právo“) zahrnuje práva, která jsou určena k ochraně děl 

vznikajících při literární či umělecké tvorbě, vědeckém bádání či uměleckém projevu 

nebo práva vznikající při šíření autorských děl. Autorským dílem je označován jedinečný 

výsledek tvůrčí duševní činnosti autora (fyzické osoby) vyjádřený v jakékoli objektivně 

vnímatelné formě. Na úroveň autorského díla nejsou kladeny žádné požadavky, které 

by tak jejich vytváření formalizovaly. Díla je možné rozdělit na slovesná, hudební, 

                                                 
148 K možnosti uplatňování také ochrany prostřednictvím nekalé soutěže např. Usnesení Soudního dvora 

(čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015, ve věci C-500/14 Ford Motor Company v. Wheeltrims srl. 
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dramatická, hudebně dramatická, choreografická, pantomimická, fotografická, 

audiovizuální, výtvarná, (malířská, grafická a sochařská), architektonická, dílo užitného 

umění, kartografická.149 Každé autorské dílo je originál a nelze, aby existovala dvě 

naprosto shodná autorská díla, a jedno z nich nebylo plagiátem druhého.150 Vytvoření 

autorského díla s sebou nese náklady, ať už materiální či časové a prostřednictvím právní 

úpravy autorského práva je autorovi svěřen určitý druh monopolu, kdy pouze autor díla 

může svolit k jeho zveřejnění, užití či změně.151  

Autorská práva v sobě tak zahrnují především oprávnění autora ve vztahu k jeho 

dílu a zároveň povinnosti ostatních, které musí být ve vztahu k autorovi a jeho právům 

dodržovány. Právy s autorským právem souvisejícími jsou pak práva, která vznikají 

v důsledku přenášení autorských děl či výkonů. Jsou to tedy práva, která vzniknou dalším 

osobám odlišným od autora jako např. výkonným umělcům.152 K autorským právům 

a právům s autorským právem souvisejícím jsou dnes výslovně řazeny i počítačové 

programy, sestavování databází, ochrana práv výkonných umělců a výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových a televizních organizací.153 

Ve zkratce by se dalo shrnout, že ochrana autorskoprávní je založena na několika 

principech, a to principu absolutní a výlučné ochrany, teritoriality, nepřevoditelnosti, 

časového omezení práv (majetkových), neformálnosti vzniku ochrany a ochranou formy 

(ne obsahu).154 Tyto principy budou podrobněji zmíněny v následujících kapitolách 

v kontrastu s ochranou (průmyslovými) vzory Společenství. 

 

 

 

 

                                                 
149 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 

2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 12. 
150 SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 

Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 17. 
151 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Matropolitan University Prague Press, 2016, s. 18-19  
152 Dostupné z http://www.autorske-pravo.info/pojem-autorskeho-prava [cit. 2016-08-29] 
153 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 

2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 12 
154 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Matropolitan University Prague Press, 2016, s. 19 

http://www.autorske-pravo.info/pojem-autorskeho-prava
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3.1 Práva k autorskému dílu 

 

Autorská práva řadíme mezi práva absolutní, tzv. práva působící erga omnes. 

Na základě autorskoprávní ochrany vznikají autorovi díla práva, která lze rozdělit 

do dvou kategorií, a to práva osobnostní a práva majetková.  

Do první kategorie, tedy k právům osobnostním řadíme ta práva, která se vztahují 

k osobnosti tvůrce. Typicky má právo uplatňovat své autorství k dílu a odporovat 

každému znetvoření, zkomolení nebo jiné změně díla, jakož i jinému zásahu do díla, který 

by byl na újmu jeho cti nebo dobré pověsti.155 Jinými slovy, jedná se o tzv. právo 

na nedotknutelnost díla. Tato práva jsou natolik vázána na osobnost autora, že jsou 

nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát a zanikají až autorovou smrtí. Osobnostní 

práva autora jsou pojímána tak, že autor vložil do svého autorského díla část 

své osobnosti, a proto je nemyslitelné, aby byl za autora někdy považován někdo jiný, 

kdo se na tvůrčí činnosti, která vedla k vytvoření díla, nepodílel.156 

Druhou větví tvořící práva k autorskému dílu jsou práva majetková. I tato práva 

jsou nepřevoditelná, není možné se jich vzdát, ale jsou předmětem dědictví. 

Mezi majetková práva náleží zejména právo dílo užít nebo poskytnout svolení k jeho 

užití, a to např. k překladu díla, k rozmnožování díla, k vysílání děl rozhlasem, veřejnému 

provozování apod., ale řadí se zde i právo zabránit každému v užití díla bez souhlasu 

autora.157  

Práva osobnostní jsou na těch majetkových nezávislá a trvají, i když byla 

majetková práva udělena jiné osobě, okamžikem jejich zániku je tedy bez ohledu 

na udělení majetkových práv až smrt autora. Ve vztahu k průmyslovým vzorům lze toto 

chápat tak, že udělením souhlasu, tedy poskytnutím licence (z povahy věci výhradní 

autorskoprávní licence) k tomu, aby jiná osoba přihlásila dílo jako průmyslový vzor, 

se rozumí rovněž to, že k následnému využívání průmyslového vzoru již není třeba 

dalšího souhlasu autora, jelikož průmyslový vzor je touto osobou zřejmě přihlašován 

právě proto, aby původní dílo jako průmyslový vzor mohl výlučně užívat. Autor se tak 

sám omezí v možnosti užívat dílo v rozsahu, který odpovídá možnostem využívání 

                                                 
155 Článek 6 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl  
156 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 19 
157 Srov. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl např. články 8, 9, 10, 11 apod. 
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předmětu ochrany jako průmyslového vzoru. Licenční smlouva by vzhledem k možným 

otázkám ohledně prodlužování ochrany průmyslovým vzorem měla obsahovat také dobu 

trvání licenčního závazku. Důležité je rovněž pro takovou licenci dodržet písemnou 

formu, jelikož vzhledem k tomu, že se jedná o licenci výhradní, bylo by její udělení pouze 

v ústní formě absolutně neplatné.158 

Majetková práva autora jsou do velké míry svým obsahem totožná s právy, které 

vyplývají ze zápisu (průmyslového) vzoru, a tedy zásahem do majetkového autorského 

práva dochází i k zásahu do práva k (průmyslovému) vzoru, je-li takový zapsán. Právě 

na těchto zásazích je dobře vidět, do jaké míry jsou si oba systémy ochrany designu 

podobné. 

 

3.2 Vztahy mezi autorskoprávní ochranou designu a ochranou 

(průmyslovými) vzory Společenství 

 

Autorskoprávní ochrana i ochrana (průmyslovými) vzory Společenství, jak již 

bylo nastíněno výše, mají mnoho společných prvků, avšak kdyby se shodovaly úplně, 

byla by tato duplicita zbytečná, a tedy nalezneme mezi nimi i rozdíly. Srovnání shodných 

a odlišných rysů těchto dvou systémů ochrany se budu věnovat v následujících 

kapitolách. 

 

3.2.1 Okamžik vzniku ochrany 

 

Základním rozdílem mezi těmito dvěma systémy ochrany je už samotný okamžik 

vzniku ochrany. V oblasti autorskoprávní ochrana vzniká automaticky již vytvořením díla 

a jeho vyjádřením (zachycením) ve formě objektivně vnímatelné lidskými smysly, 

a to kdekoli na světě, bez ohledu na to, zda má veřejnost k dílu přístup či nikoli.159 

Není zde tedy třeba žádného formálního úkonu a ochrana je poskytována ze samotného 

titulu vytvoření předmětu ochrany, jak uvádí čl. 5 odst. 2 Bernské úmluvy. Tato ochrana 

je pak bez dalšího přiznána ve všech státech tvořících Bernskou unii a konkrétní podoba 

                                                 
158 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012 s. 106 
159 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012, s. 108 
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této ochrany je pak dotvářena vnitrostátními právními předpisy upravujícími tuto 

problematiku. Ochrana poskytovaná jednotlivým autorům je pak díky Bernské úmluvě 

srovnatelná ve všech státech Bernské unie a zajišťuje tak shodný a nediskriminační 

přístup k domácím i zahraničním autorům. V oblasti autorskoprávní tedy není třeba 

žádného podání přihlášky, placení poplatku, není nutné vyčkávat výsledku zápisného 

řízení. Naopak o ochranu pomocí průmyslového vzoru je nutno žádat, jako je již popsáno 

v první části práce a vznik právní ochrany je tak spojen s formálním úkonem. Je nutné 

podat žádost u EUIPO (popř. národního úřadu) a podání takové žádosti je spojeno 

se zaplacením správních poplatků, takže se zde promítá i určitá finanční zátěž, která 

je s registrací spojena. Další možností je samozřejmě využití institutu nezapsaného 

(průmyslového) vzoru Společenství, avšak i zde je okamžik vzniku ochrany opožděn 

oproti vzniku ochrany autorskoprávní a je spojen se zpřístupněním předmětu ochrany 

veřejnosti.160 Vznik ochrany autorskoprávní je tak jednodušší, rychlejší a v neposlední 

řadě také levnější. Nevýhodu v tomto ohledu však může být situace, kdy by vznikl spor 

o autorství. V důsledku neexistence zápisu autorského práva do jakéhokoli rejstříku, není 

zde tedy ani jednoznačný důkaz, který by autorství potvrzoval, a autor tak musí využít 

různých podpůrných důkazů.161 

Je tedy patrné, že ochrana autorskoprávní z hlediska časového při souběhu těchto 

dvou systémů ochrany předchází ochranu průmyslovými vzory, a to i nezapsanými. 

U nezapsaných vzorů se sice nejedná o natolik formální postup jako v případě zapsaných 

vzorů, ale i zde se projevuje nutnost jistého úkonu, tedy zpřístupnění veřejnosti, na rozdíl 

od autorského práva, kde žádné podobné úkony vyžadovány nejsou. Autorské právo je 

tak v postavení časové přednosti před ochranou průmyslovými vzory a v případě jejich 

vzájemné kolize by mělo být považováno za převažující. Tato přednost se projevuje 

např. ve vztahu k neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství a Nařízení 6/2002 

stanovuje jako jeden z důvodů neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství situaci, 

kdy (průmyslový) vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného autorským právem 

podle právních předpisů dotyčného členského státu.162 Tento důvod neplatnosti 

stanovený Nařízením 6/2002 je jasným příkladem toho, že autorskoprávní ochrana 

                                                 
160 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012, s. 17-19 
161 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 19 
162 Ustanovení článku 25 odst. 1 písm. f Nařízení 6/2002 
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má v kolizi s průmyslovými vzory dominantní postavení. Tento projev je logickým 

důsledkem nepoměru mezi okamžikem vzniku autorskoprávní ochrany a ochrany 

průmyslovými vzory, které podléhají registraci do rejstříku. V případě řešení kolizních 

situací je rovněž důležité vzít v úvahu rozdílnost již samotných definic předmětu právní 

ochrany, kdy předmětem autorského práva je dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti autora, zatímco předmětem ochrany průmyslových vzorů je nový vzhled výrobku 

nebo jeho části, který má individuální povahu.163 

 

3.2.2 Doba trvání ochrany 

 

Další odlišnost, která může být chápána jako výhoda autorskoprávní ochrany 

oproti ochraně (průmyslovými) vzory Společenství, a to jak oproti zapsaným, tak zvláště 

oproti nezapsaným vzorům, je jistě délka ochrany, která v případě majetkových 

autorských práv trvá po dobu autorova života a ještě 70 let po jeho smrti.164 Po uplynutí 

trvání ochrany majetkových práv je dílo považováno za „volné“. Volné dílo lze užívat 

bez svolení autora. 

V případě osobnostních práv trvá ochrana pouze po dobu autorova života a jeho 

smrtí zaniká. Po smrti autora ještě dochází ke vzniku tzv. postmortální ochrany. 

Tu je třeba důsledně odlišovat od dědění práva či jiného právního nástupnictví a důvodem 

její existence je zajistit, aby si po smrti autora nikdo neosoboval jeho dílo, aby bylo 

při užití díla uváděno jméno autora díla, je-li to obvyklé, a aby nebylo dílo užíváno 

způsobem, který by snižoval jeho hodnotu.165   

Ochrana přiznaná (průmyslovým) vzorům Společenství je podstatně kratší a činí, 

jak již bylo rozebíráno v první části této práce, pro zapsané vzory 5 let, s tím, že lze tuto 

dobu ochrany opakovaně obnovovat až do maximální délky 25 let ode dne jejich zápisu. 

Pro nezapsané vzory je tato doba ještě kratší a činí 3 roky ode dne jejich zpřístupnění 

veřejnosti v rámci Společenství (EU) s tím, že tuto dobu ochrany nelze prodlužovat. Tato 

omezená doba ochrany poskytovaná průmyslovým vzorům je častým důvodem, 

proč je využíván i jiný způsob ochrany designu. Je to zvláště vhodné v případě některých 

                                                 
163 ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, s. 155 
164 Ustanovení čl. 1 Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých 

práv s ním souvisejících 
165 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2006, s. 34 
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opravdu ikonických předmětů, které by v případě ochrany pouze průmyslovým vzorem 

měly značně omezenou dobu ochrany, může se tak jednat o velmi známou skleněnou 

lahev „Coca-Cola“ či třeba sošku „Spirit of Ecstasy“, která je symbolem automobilové 

společnosti Rolls Royce.166 

 

3.2.3 Tvůrce předmětu ochrany 

 

Autorské právo představuje ochranu, která je poskytována jedinečnému výsledku 

duševní tvůrčí činnosti fyzické osoby, která vznikne při vědeckém bádání, výzkumu 

či umělecké tvorbě. Klíčovým je, že tohoto výsledku může dosáhnout s velkou 

pravděpodobností jen jediná osoba. Je velmi nepravděpodobné, aby naprosto totožného 

výsledku dosáhly nezávisle na sobě dvě osoby. 

Naopak pro oblast průmyslově právní je situace opačná. Jelikož se jedná 

o předměty, které mají sloužit k určitému konkrétnímu zvláště technickému účelu, tedy 

mají být průmyslově využitelné, tak zde ke stejnému výsledku za pomoci objektivních 

vědeckých postupů a poznatků může zároveň dojít více osob. Aplikací stejných veřejně 

známých, či alespoň v určitých kruzích známých vědeckých metod totiž zcela nezávisle 

na sobě mohou dosáhnout stejných technických řešení. Ochrana pak bude přiznána tomu, 

kdo daný předmět přihlásí k registraci jako první, jedná se o tzv. zásadu priority. V oblasti 

průmyslových vzorů tato situace platí do určité míry, jelikož jak jsem již uváděla, 

průmyslové vzory v sobě spojují užitnou a estetickou funkci a je to právě design, který 

od sebe výrobky se stejnou technickou funkcí odlišuje. Takže technický základ může 

být stejný, avšak designové provedení bude odlišné. 

Z hlediska tvůrce předmětu ochrany je třeba ještě zmínit rozdíl, který spočívá 

v tom, že v oblasti průmyslových vzorů, na rozdíl od autorskoprávní oblasti, může 

původce předmětu průmyslověprávní ochrany převést své právo na třetí osobu, která 

jej může dále využívat, zejména se takto děje ve vztahu k obchodním účelům. Výjimkou 

je v tomto ohledu institut zaměstnaneckého průmyslového vzoru, kde pak právo 

                                                 
166 Blíže k tomuto v kapitole 5 „Trojí souběh ochrany designu“ 
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na převedení práv k předmětu průmyslového vlastnictví, vytvořeného při řešení úkolů 

z pracovního nebo obdobného poměru, přechází na zaměstnavatele.167 

 

3.2.4 Zásada teritoriality 

 

Jedná se o zásadu, kterou jsem již v souvislosti s průmyslovými vzory uváděla 

v části první této práce. Její význam spočívá v tom, že právní ochrana je předmětu 

duševního vlastnictví poskytnuta pouze na určitém dle jednotlivých předpisů vymezeném 

území. Zásada teritoriality se významně uplatňuje v oblasti průmyslových vzorů, jelikož 

systém registrace je vždy navázán i na určité území, pro které je průmyslový vzor 

zapisován. Nicméně se tato zásada uplatňuje i v oblasti autorského práva vzhledem 

k tomu, že podmínky toho, co je považováno za autorské dílo se mohou v jednotlivých 

právních řádech měnit, a je tak možné, že v jednom státě bude ochrana autorským právem 

přiznána, ale v jiném ne, právě na odkaz s tím, že nebyly naplněny podmínky, které daná 

země pro autorské dílo stanovila. Možnost vymezení míry a podmínek, za jakých bude 

poskytnuta autorskoprávní ochrana, stanovuje i Nařízení 6/2002, a to ve svém článku 

96 odst. 2.168  

I přestože v důsledku rozvoje digitálního světa se autorské právo stalo v podstatě 

všudypřítomným, reforma autorského práva na poli EU totiž ještě stále neproběhla. 169  

Základními předpisy EU v oblasti autorského práva jsou aktuálně Směrnice 2001/29/ES 

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti170, Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 

souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online 

                                                 
167 Článek 14 odst. 3 Nařízení 6/2002; blíže JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní 

ochrany průmyslového vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 15 
168 K možnosti vlastní vnitrostátní úpravy míry a podmínek poskytnutí autorskoprávní ochrany např. také 

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 ve věci C-168/09 Flos SpA 

v. Semeraro Casa e Famiglia SpA  
169 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva na poli EU, Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2014, 

s. 25-36 
170 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 2001/29/ES, o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úřední věstník L 167, 

22/06/2001 S. 0010 - 0019 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32014L0026
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na vnitřním trhu171, Směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití 

osiřelých děl.172 Stále však neexistuje úplně jednotná úprava shodná pro všechny členské 

státy, i když na potřebě a nezbytnosti této reformy existuje mezi odbornou veřejností 

shoda.173 V důsledku toho se vytváří kolize mezi tím, co je v souladu s právem a tím, 

co je všeobecně společensky přijímáno. Porušování autorských práv však v důsledku 

využívání digitálního prostředí, které je do velké míry anonymní, tak často nemá žádné 

následky, které by od takového dalšího jednání odrazovaly, a je téměř nemožné, 

aby nositelé práv, každého jednotlivého neoprávněného uživatele stíhali. I z výše 

uvedeného nesouladu mezi právní úpravou a vnímáním společnosti je třeba, autorské 

právo podrobit reformě.174 Komise na této revizi autorského práva v souvislosti s cílem 

vytvoření jednotného digitálního trhu soustavně pracuje, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

o složitý a komplexní proces je třeba ještě prostoru než ke konečné sjednocující reformě 

dojde. V této oblasti jsou obzvláště důležité aktivity Komise vyplývající ze Strategie pro 

jednotný digitální trh, která byla Komisí přijata, a která je v současné době jednou 

z priorit EU. Tato strategie je doprovázena mnoha dokumenty a prohlášeními 

s konkrétnějšími vytýčeními dílčích cílů.175  

 

3.2.5 Předmět ochrany 

 

Další výraznou odlišností těchto systémů jsou požadavky na předmět ochrany 

a jeho vlastnosti. U autorskoprávní ochrany je chráněno jak dílo dokončené, tak i jeho 

dočasné vyjádření a jeho jednotlivé vývojové fáze či jeho části. Tato úprava je důležitá 

                                                 
171 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014, o kolektivní správě 

autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních 

děl online na vnitřním trhu, Úřední věstník, L 84 ze dne 20. 3. 2014, s. 72-98 
172 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012, o některých povolených 

způsobech užití osiřelých děl, Úřední věstník, L 299 ze dne 27. 10. 2012, s.05-08 
173 Důležitost této reformy viz. např. prohlášení komisaře EU pro vnitřní trh Charlieho McCreevyho: 

„Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví – autorských práv, patentů, ochranných známek nebo 

vzorů – je základním kamenem ekonomiky založené na znalostech a ústředním faktorem pro zvýšení 

konkurenceschopnosti Evropy. Reforma v této oblasti musí vycházet v první řadě zejména ze solidních 

ekonomických základů, a nikoli pouze právních konceptů, a musí se soustředit na řešení, jež podporují 

inovace a konkrétní, reálné investice,“  
174 PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. s. 19 

175 Např. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS & ANSWERS, dotupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm [cit. 2016-08-29] 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32014L0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32014L0026
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm
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zejména v oblastech, kde tvorba podléhá více různým fázím, tedy například od provedení 

prvotních nákresů až po samotnou realizaci.  

Pro zápis do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství je však nutné, 

aby přihlašované řešení bylo dokončeno natolik, aby splňovalo svou technickou funkci. 

Nelze tedy chránit vývojové fáze řešení, které není dokončené. Zde se projevuje odlišnost 

zaměření ochrany autorským právem a průmyslovými vzory, jelikož průmyslové vzory 

v sobě musí ztělesňovat kromě estetické i technickou funkci, tak dané technické řešení 

musí být dokončené, aby ji splňovalo a mohlo být chráněno průmyslovým vzorem.176 

Na průmyslové vzory je kladena také další podmínka, a to podmínka individuální 

povahy průmyslového vzoru, tzn., musí u informovaného uživatele vytvářet odlišný 

celkový dojem, než který je vyvoláván doposud známými vzory. Rovněž 

je pro průmyslový vzor rozhodující, aby řešení, které je jím chráněno, bylo opakovatelně 

proveditelné. Samozřejmě nesmí být opomenut ani prvek novosti průmyslového vzoru, 

tento je také zapotřebí i u autorskoprávní ochrany, avšak není zde explicitně zakotven. 

Podrobněji jsem se těmto podmínkám nutným pro zápis průmyslového vzoru věnovala 

v části první kapitole 5.3.1 zápisná způsobilost. 

V neposlední řadě je také důležité zmínit, že autorskoprávní ochrana nechrání 

myšlenku, námět, postup, nýbrž pouze vnější formu jejího vyjádření. Jako příklad 

lze uvést situaci, kdy bude v článku popsán např. výrobní postup. Autorskoprávní 

ochrana bude poskytnuta v takovém případě článku jako způsobu vyjádření, ale nikoli 

již samotnému popisovanému postupu. Autorské právo vždy chrání pouze konkrétní 

vyjádření myšlenky, odlišné vyjádření stejné myšlenky není porušením autorského práva, 

nýbrž bude se jednat o nové vyjádření, a tedy nové autorské dílo.177 

 

3.2.6 Vymáhání práv 

 

Průmyslové vzory díky své jednotné úpravě pro celé území EU disponují velkou 

výhodou v oblasti vymáhání práv. V oblasti autorskoprávní by bylo zapotřebí podat 

                                                 
176 BENEŠ, Marek, Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 19-20 

177 BENEŠ, Marek, Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 20 
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žalobu v každém jednotlivém státě, ale v případě (průmyslových) vzorů Společenství 

je tato situace mnohem jednodušší. (Průmyslový) vzor Společenství je registrován 

pro celé území EU, a zajišťuje tak jednotnou možnost uplatňování práv pro celé území 

EU. Jednotnost unijní úpravy dokládá i článek 87 Nařízení 6/2002, který uvádí, že soudní 

rozhodnutí o prohlášení neplatnosti má bezprostřední účinky ve všech členských státech. 

Autorské právo však vzhledem k neexistenci unijní úpravy podléhá režimům národním, 

a je tak třeba, aby práva byla uplatňovaná v každém státě zvlášť.  

 

3.3 Souběh ochrany autorskoprávní s ochranou (průmyslovými) vzory 

Společenství („autorskoprávní souběh“) 

 

Souběh těchto dvou systému ochrany designu je asi tím nejtypičtějším, jelikož 

autorskoprávní ochrana vznikne za splnění určitých zákonných požadavků zcela 

nezávisle na nějakém formálním úkonu. Souběh ochrany designu za pomoci 

průmyslových vzorů a ochranných známek pak již v obou případech vyžaduje podání 

žádosti o zapsání do rejstříku, a je tak již komplikovanější formou, jelikož vyžaduje dvojí 

formální právní jednání (s výjimkou nezapsaných vzorů, kde je třeba pouze zpřístupnit 

předmět ochrany veřejnosti v rámci EU). Souběh autorskoprávní je ve svém rozsahu 

omezen, a tak bývá také označován za souběh částečný, jelikož je podmíněn kritériem 

umělecké hodnoty, tedy že autorskoprávní ochrana je umožněna jen u těch průmyslových 

vzorů, které lze považovat za umělecká díla.  

Jak již bylo stručně nastíněno v úvodní kapitole druhé části této práce, 

tak v dřívějších dobách byl přístup k souběhu těchto dvou systému ochrany odmítavý 

a kombinace těchto forem ochrany nebyla považována za vhodnou. Právní zakotvení 

obratu dřívějšího přesvědčení o nutnosti oddělení jednotlivých režimů právní ochrany 

duševního vlastnictví je vyjádřeno již článkem 17 Směrnice 98/71/ES, ze kterého 

je patrné, že je po členských státech vyžadováno, aby byl umožněn souběh ochrany 

autorskoprávní s ochranou pomocí průmyslových vzorů.178 Je pak již na členských 

                                                 
178 Znění článku 17 Směrnice 98/71/ES: „(Průmyslový) vzor chráněný podle této směrnice právem k 

(průmyslovému) vzoru, který je v členském státě zapsán, může požívat ochrany také podle právních předpisů 

o autorském právu takového státu, a to ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor vytvořen nebo v jakékoliv formě 

zachycen. Rozsah a podmínky, za kterých je taková ochrana poskytována včetně požadované úrovně 

původnosti stanoví každý jednotlivý členský stát.“ 
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státech, jak upraví autorskoprávní ochranu v této oblasti, ovšem musí být splněna 

podmínka umožnění souběžné autorskoprávní ochrany předmětu chráněného 

průmyslověprávně. Ustanovení článku 17 Směrnice 98/71 je pak promítnuto i do článku 

96 Nařízení 6/2002, který shodně stanovuje, že vedle ochrany průmyslových vzorů 

je možné zároveň uplatňovat ochranu dle autorského práva, a to na základě vnitrostátních 

autorskoprávních předpisů. Zároveň tentýž článek Nařízení 6/2002 také stanovuje, 

že uplatňováním ochrany prostřednictvím průmyslových vzorů nejsou dotčena žádná 

ustanovení práva Společenství nebo právních předpisů členských států týkající 

se nezapsaných (průmyslových) vzorů, ochranných známek a ostatních rozlišujících 

znaků, patentů a užitných vzorů, typů písma, občanskoprávní odpovědnosti a nekalé 

soutěže. Z toho je patrné, že ani v jiných oblastech ochrany duševního vlastnictví není 

souběžná ochrana průmyslovými vzory a jinými formami určenými k ochraně výsledků 

tvůrčí duševní činnosti vyloučena.  

Typicky se takový souběh ochrany připouští zejména u děl užitého umění jako 

např. umělecké bižuterie, uměleckých textilií či uměleckého skla a keramiky, dále 

zde bývají řazeny i fotografie, sochy, nábytek, hračky. Autorskoprávní ochrana 

je poskytována designu zejména v případech, kdy vedle estetické funkce plní předmět 

i jinou praktickou funkci, a slouží tak např. k uspokojování denních potřeb. Není ovšem 

vyloučen ani souběh v oblasti grafického designu, kde se pak jedná zejména o plakáty 

či loga, a to v případě vykazují-li znaky autorského díla.179  

V této souvislosti je vhodné zmínit také rozhodnutí SDEU v řízení o předběžné 

otázce ve věci Flos Spa proti Semeraro Casa e Famiglia Spa. 180 Toto rozhodnutí 

se zabývalo vztahem ochrany zapsaných průmyslových vzorů a ochrany autorskoprávní, 

konkrétně výkladem Směrnice 98/71/ES. SDEU v tomto smyslu dovodil, že předměty, 

které jsou způsobilé k ochraně zapsanými (průmyslovými) vzory, musí být současně 

chráněny i autorským právem, a to ode dne jejich vytvoření či zachycení v jakékoli 

formě.181 Je však již na členských státech, aby zvolili, jakou míru původnosti 

či originality budou pro autorskoprávní ochranu požadovat. Délka autorskoprávní 

                                                 
179 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012, str. 97, 107 
180 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 ve věci C-168/09 Flos SpA 

v. Semeraro Casa e Famiglia SpA  
181 Bod 37 Rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 ve věci C-168/09 Flos SpA 

v. Semeraro Casa e Famiglia SpA 
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ochrany je pak odvozena ze Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a je tvořena dobou autorova života 

a 70 lety po jeho smrti.182 

Lze tedy shrnout, že autorskoprávní ochrana je pak současně s ochranou 

nezapsanými (průmyslovými) vzory Společenství výhodná zejména v případě, kdy 

se jedná o výrobky podléhající častým trendům, změnám, inovacím a jejich registrace 

by byla komplikací a finanční zátěží vzhledem k fluktuaci výrobků v dané oblasti. 

Naopak ochranu zapsanými (průmyslovými) vzory Společenství lze doporučit v případě 

stálejších výrobků s výraznými rozlišovacími znaky, které vzhledem ke své podstatě 

osvědčují pravděpodobnost stálejšího využití. 

 

4 Ochrana designu prostřednictvím ochranných známek 

Evropské unie 

 

Ochranná známka představuje další možný prostředek právní ochrany designu. 

Ochranná známka je rovněž jedním z prostředků ochrany průmyslového vlastnictví 

a je řazena mezi práva na označení společně s právem označení původu výrobků, právem 

k obchodnímu jménu aj. Ochranná známka má dvojí charakter, na jednu stranu poskytuje 

tomu, komu svědčí (za předpokladu její dobré pověsti) možnost získání obchodní výhody 

na trhu a na druhou stranu usnadňuje spotřebiteli orientaci mezi mnoha srovnatelnými 

výrobky a službami a usnadňuje jeho rozhodování. Z toho důvodu by ochranná známka 

měla být snadno odlišitelná, originální, časově stála bez výraznějších proměn, jednoduše 

zapamatovatelná, ideálně univerzálně použitelná pro nejrůznější výrobky a samozřejmě 

je známka navázána na subjekt, který ji využívá a na zaměření jeho činnosti. Ochranná 

známka nemůže existovat bez spojení s konkrétním výrobkem nebo službou, které jsou 

pod touto známkou poskytovány.183 

Na úrovni EU existuje institut ochranné známky Evropské unie („ochranná 

známka EU”). Jak jsem již zmiňovala, tak oproti (průmyslovým) vzorům Společenství 

                                                 
182 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 6 
183 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Matropolitan University Prague Press, 2016, s. 100 



 

57 

 

známkoprávní oblast na unijní úrovni již doznala změny terminologie a díky nařízení 

přijatému v březnu tohoto184 roku je již v souladu s aktuálním pojímáním 

EU a je označována právě jako ochranná známka EU.  

Ochranná známka EU obsahuje své vymezení v článku 4 Nařízení 207/2009.185 

„Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních 

jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud 

je toto označení způsobilé:  

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných 

podniků; a  

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který 

příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která 

je poskytována majiteli ochranné známky.“ 

Ochranná známka je tedy označením, které je užíváno v rámci zejména 

podnikatelských aktivit, aby byly výrobky a služby jednoho výrobce či podniku snadno 

a rychle odlišitelné od jiných. Ochranné známky v sobě ztělesňují více funkcí, 

jde o funkci identifikační, rozlišovací, ochrannou, garanční, propagační, stimulační 

a soutěžní.186 Toto rozšířené pojetí chápání ochranné známky vychází také z judikatury, 

a to z rozhodnutí L´Oréal v. Bellure, kde SDEU výslovně stanovil, že k funkcím ochranné 

známky nepatří jen její základní funkce,  jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo 

služby, ale i její další funkce, jako je zejména funkce zaručení kvality tohoto výrobku 

či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní.187 Ochranná známka EU 

nemá jednotnou formu a existuje několik typů ochranných známek EU, jedná 

se o ochranné známky slovní, obrazové, obrazové obsahující slovní prvky 

(tzv. kombinované), prostorové, tvořené barvou či kombinací barev a zvukové.188 

Ochrannou známkou tak mohou být slova; jména; písmena; číslice; kombinace písmen, 

                                                 
184 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým 

se provádí nařízení Rady (ES) Č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) 

Ā. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) 
185 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství  
186 ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 

str. 213-216 
187 Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 ve věci C-487/07 L’Oréal SA, 

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments 

Ltd, jednající pod obchodním jménem Honey pot cosmetic & Perfumery Sales,Starion International Ltd 
188 Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition [cit. 2016-08-29] 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition
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číslic a značek; kresby; obrázky; zkratky; soubory grafických prvků; tvary výrobků 

či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové záznamy. Ochrannou známku EU lze 

rovněž zapsat jako kolektivní. Význam takové ochranné známky spočívá v tom, 

že má rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo 

obchodníků, které je majitelem ochranné známky od jiných výrobků a služeb. Kolektivní 

ochrannou známku EU mohou tvořit na rozdíl od ostatních ochranných známek 

i označení, která mohou sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. 

Zároveň s přihlašováním kolektivní ochranné známky EU musí být kromě standardních 

náležitostí předložena ještě pravidla pro její užívání s uvedením osob oprávněných 

známku užívat a podmínky pro členství ve sdružení a pro užívání ochranné známky, 

a to včetně případného uvedení sankcí.189 

Stát se majitelem ochranné známky EU mohou všechny fyzické či právnické 

osoby, a to včetně veřejnoprávních subjektů, s bydlištěm nebo sídlem nebo skutečným 

průmyslovým či obchodním podnikem na území EU nebo v případě, že jsou smluvní 

stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (World Trade 

Organization), nebo jsou příslušníky těchto států.190 

 

4.1 Vztahy mezi ochranou designu pomocí ochranných známek 

Evropské unie a (průmyslových) vzorů Společenství 

 

Ochranná známka i průmyslový vzor mají odlišný důvod existence, každý institut 

plní jinou základní funkci, avšak v určitých aspektech se prolínají a stejně jako je tomu 

u možnosti dvojí ochrany pomocí autorského práva a průmyslových vzorů, nelze 

ani v případě ochranných známek a průmyslových vzorů vyloučit jejich souběžnou 

či postupnou ochranu. Umožnění kombinace těchto způsobů ochrany a nezávislého 

uplatňování práv z nich vyplývajících je uvedena v  článku 96 Nařízení 6/2002.191  

 

                                                 
189 Blíže na https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-

zahranici/ochranne-znamky-eu 
190 Článek 5 Nařízení 207/2009 
191 Článek 96 Nařízení 6/2002: Vztah k ostatním formám ochrany podle vnitrostátního práva: 

„1. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčena žádná ustanovení práva Společenství nebo práva 

dotyčných členských států týkající se nezapsaných (průmyslových) vzorů, ochranných známek a ostatních 

rozlišujících znaků, patentů a užitných vzorů, typů písma, občanskoprávní odpovědnosti a nekalé soutěže“.  
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4.1.1 Okamžik vzniku ochrany 

 

Naopak od souběhu autorskoprávní ochrany s ochranou průmyslovými vzory, 

v tomto případě je okamžik jejich vzniku shodný a je vázán na zápis (samozřejmě 

s výjimkou pro nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství). Ochranné známky tak stejně 

jako průmyslové vzory ke svému vzniku vyžadují formální právní jednání (žádost o zápis 

a zaplacení správního poplatku), a tedy okamžikem jejich vzniku je až okamžik 

registrace. Ochranná známka je způsobilá k zápisu za splnění dvou předpokladů, tedy 

když disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a není příliš popisná. Dostatečná 

rozlišovací způsobilost by měla zajistit, že spotřebitelé rozpoznají, čeho se daná ochranná 

známka týká a měla by být schopna vyvolat odlišný dojem od jiných společností na trhu. 

Druhé zápisné kritérium se týká popisnosti, to znamená, že ochranná známka by neměla 

pouze popisovat výrobky nebo služby, tato obecná označení by měla zůstat dostupná 

pro každého.192  

Co se týče možnosti vzniku ochrany postupně v časovém sledu za sebou, nejsou 

stanovena přesná pravidla, ale z logiky věci vyplývá, že pokud registrace nebude 

prováděna najednou či ve velmi blízkém časovém sledu, jako první musí být uplatněna 

ochrana ve formě průmyslového vzoru. Pokud by byla jako první podána přihláška 

ochranné známky, která by pak byla užívána a až poté by byla podána přihláška pro tentýž 

předmět jako průmyslový vzor, nebyla by tak splněna podmínka novosti průmyslového 

vzoru, a jeho registrace by tak nebyla možná. U ochranné známky se však na rozdíl 

od průmyslových vzorů dokonce předpokládá, že ochranná známka mohla být před 

datem podání přihlášky používána v obchodním styku, a toto její předchozí užívání nijak 

nebrání její následné registraci.  

Souběh známkoprávní ochrany s ochranou průmyslovými vzory, tak bude 

nejčastěji vypadat tak, že v prvé řadě dojde k registraci průmyslového vzoru, který bude 

dlouhodobě užíván, tím se stane odlišitelným od ostatních a stane se obecně známým, 

a až poté se vlastník daného průmyslového vzoru rozhodne zaregistrovat jej jako 

ochrannou známku. Častým důvodem registrace ochranné známky v návaznosti 

                                                 
192 BENEŠ, Marek,Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. Práva 

k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 100 
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na zaužívaný průmyslový vzor bude zejména omezená časová ochrana průmyslových 

vzorů v porovnání s ochrannými známkami, blíže v následujícím bodě.  

Opačný postup, tedy situace kdy je zapsána jako první ochranná známka a až poté 

průmyslový vzor, aniž by bylo ohroženo splnění podmínky novosti, je možný pouze 

v případě, že by přihláška průmyslového vzoru byla podána vlastníkem průmyslového 

vzoru v rámci tzv. ochranné lhůty. Tato ochranná lhůta trvá jeden rok od okamžiku 

zpřístupnění takového označení veřejnosti.193  

 

4.1.2 Doba trvání ochrany 

 

Doba trvání ochrany vyplývající ze zápisu, je pro ochranné známky stanovena 

na 10 let. Tato doba může být bez omezení prodlužována.194 Jedinou výjimkou by mohla 

být situace, kdy by ochranná známka byla prohlášena za neplatnou nebo byla zrušena. 

Tato časová neomezenost ochrany je výhodná proto, že ochrana průmyslovým vzorem 

je časově omezena, a pokud by bylo žádoucí, aby ochrana byla poskytována i nadále, 

je právě ochranná známka nejvhodnější volbou. To je často i důvod proč i přestože 

je již zapsán průmyslový vzor, rozhodne se jeho vlastník i pro registraci ochranné 

známky, jak jsem již popsala výše.  

 

4.1.3 Zápisné řízení 

 

Oba popisované druhy ochrany podléhají nutnosti zápisu. Je třeba podat přihlášku, 

která musí splňovat požadované náležitosti a musí obstát v posouzení zápisné 

způsobilosti. Podat přihlášku mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Přihlášku může 

přihlašovatel podat sám, či si může zvolit zástupce. Přihláška ochranné známky EU 

vzhledem k přijetí nového nařízení březnu tohoto roku, již nemůže být podána 

prostřednictvím národního úřadu, tedy ÚPV, ale pouze prostřednictvím EUIPO.195 

Jde o změnu oproti stávající úpravě, která tuto možnost připouštěla. Pro (průmyslové) 

vzory Společenství je možnost podání přihlášky prostřednictvím ÚPV stále aktuální, 

                                                 
193 Úvodní ustanovení č. 20 Nařízení 6/2002 
194 Článek 46 Nařízení 207/2009 
195 Článek 25 odst. 1 Nařízení 207/2009 
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avšak vzhledem ke své zvýšené finanční náročnosti nebývá využívána příliš často 

a přihlašovatelé volí raději online přihlašování prostřednictvím formuláře, který 

je k nalezení na webových stránkách EUIPO.196  

 

Výhodou, kterou disponuje (průmyslový) vzor Společenství oproti ochranné 

známce EU je jistě i délka zápisného řízení. V případě (průmyslového) 

vzoru Společenství se jedná o několik týdnů, ale v případě ochranné známky EU půjde 

již o měsíce. Jedná se tedy o nepoměr, který vzniká na základě rozsahu průzkumu 

při přihlašování. U (průmyslových) vzorů Společenství je celková procedura 

administrativně méně náročná a také jejich přihlášek je podáno méně, než jak je tomu 

u ochranných známek EU. (Průmyslové) vzory Společenství nejsou na rozdíl 

od ochranných známek EU podrobovány detailnímu přezkumu přihlášky, ale pouze 

formálnímu přezkumu, a také Nařízení 6/2002 nestanoví fázi mezi podáním přihlášky 

a zápisem (průmyslového) vzoru, v jejímž průběhu by třetí osoby mohly uplatnit námitky 

proti samotnému zápisu. Zápis (průmyslových) vzorů se tak uskutečňuje téměř 

automaticky. Zápis ochranných známek EU je však prodloužen o lhůtu, v níž je možné 

podat proti zápisu ochranné známky EU do rejstříku námitky.197 

 

4.2 Souběh ochrany designu pomocí ochranných známek Evropské 

unie a (průmyslových) vzorů Společenství 

 

Tento typ souběhu je umožněn za situace, kdy předmět ochrany splňuje podmínky 

zápisné způsobilosti jak pro průmyslové vzory, tak pro ochranné známky. 

To je nejdůležitější kritérium, abychom mohli o daném souběhu vůbec uvažovat. 

Na předmět jsou tak kladeny dvoje formální požadavky zápisu. Při registraci může dojít 

k situaci, kdy přihlášení ochranné známky i průmyslového vzoru může probíhat 

v podstatě současně, anebo může nastat situace, kdy dojde k tzv. sukcesivní ochraně, tedy 

ochrana vznikne postupně. Při tomto souběhu neplatí jako je tomu v případě 

autorskoprávního souběhu automatický časový primát jedné z ochran, bude tak zřejmě 

                                                 
196 Webový formulář dostupný z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-apply-now [cit. 2016-08-29] 
197 Článek 41 odst. 1 Nařízení 2015/2424 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-apply-now
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nutné řešit podle zásad priority. Přičemž, jak již bylo nastíněno výše, logickým se zdá 

postup, kdy je jako první zaregistrován průmyslový vzor a posléze až ochranná známka. 

Tento souběh je výhodný zejména u výrobků, které prokázaly svoji 

konkurenceschopnost a je vhodné jim poskytovat ochranu i v delším časovém horizontu 

než jen v maximální délce 25 let, která by plynula z ochrany (průmyslovým) vzorem 

Společenství. Dále je také kombinace této ochrany vhodná v případech, kdy je třeba 

z hlediska získání konkurenční výhody jednat rychle. V tomto případ je vhodné, aby byla 

podána žádost pro zápis obou druhů ochrany, a to buď současně, nebo v pořadí 

průmyslový vzor a posléze ochranná známka. (Průmyslový) vzor Společenství podléhá 

mnohem kratšímu zápisnému řízení (délka asi jen 6 týdnů198), než je tomu u ochranných 

známek EU, takže z hlediska získání ochrany v krátkém časovém rozpětí je vhodné 

zaregistrovat si jako první průmyslový vzor, i když jeho ochrana nemůže být tak dlouhá 

jako ochrana prostřednictvím ochranných známek.  

Ochrana, která je poskytována v případě porušování práv, ať už z ochranných 

známek EU nebo (průmyslových) vzorů Společenství je do velké míry shodná, jelikož 

vychází ze stejných základů, zejména Směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního 

vlastnictví.199 Dále se také v obojím případě na ochranu práv zapojují i celní orgány 

příslušných států. Je tedy třeba shrnout, že prvky ochrany těchto dvou systému 

se ve značné části překrývají, avšak výhodou ochranné známky EU oproti 

(průmyslovým) vzorům Společenství je především neomezená délka ochrany. 

 

5 Trojí souběh ochrany designu 

 

Zvláštním případem souběhu je pak kombinace všech tří zmiňovaných způsobů 

ochrany designu, a to tedy ochrana prostřednictvím autorského práva, průmyslových 

vzorů a ochranných známek dohromady. Jedná se tak o trojí ochranu, která 

je poskytována jedinému hmotnému statku. Tyto způsoby ochrany jsou na sobě navzájem 

nezávislé, a je tak možné, že budou svědčit různým osobám. Jako jeden z nejznámějších 

příkladů bývá uváděna celosvětově známá ikonická skleněná láhev nápoje Coca-Cola. 

                                                 
198 Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/designs-in-the-european-union [cit. 2016-08-29] 
199 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv 

duševního vlastnictví 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/designs-in-the-european-union
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Tato láhev byla navržena již před více než sto lety, konkrétně v roce 1915, a od té doby 

je jednou z velmi signifikantních reklamních součástí značky  Coca-Cola.200  Původně 

byla láhev vytvořena jako autorské dílo, je také ochrannou známkou a zároveň jako obal 

výrobku splňuje podmínky pro ochranu průmyslovými vzory.  

 

Andy Warhol, 1962  

 

Jako další takový příklad, kdy lze bezproblémově využít souběh dokonce trojí ochrany 

je i soška známá pod názvem „Spirit of Ecstasy“201, která je neodmyslitelně spjata 

se značkou automobilů Rolls Royce. Tato soška byla vytvořena britským sochařem 

Charlesem Robinsonem Sykesem v roce 1905 a na automobilech značky Rolls Royce 

se tato soška začala objevovat od roku 1911. Soška „Spirit of Ectasy“ je výsledkem tvůrčí 

duševní činnosti, má uměleckou hodnotu, a je tak bezpochyby autorským dílem, které 

vytvořil Charles Robinson Sykes. Tato soška se jednoznačně stala také naprosto 

nezaměnitelným symbolem automobilové společnosti Rolls Royce, a získala 

tím rozlišovací způsobilost, takže splňuje i podmínky pro ochranu poskytovanou 

ochrannými známkami. V neposlední řadě se pak tato soška i průmyslově vyrábí a její 

tvar a celkový vzhled jsou předlohou pro výrobu statisíců takových dalších sošek, které 

budou umístěny na automobily značky Rolls Royce.202 

                                                 
200 Dostupné a blíže na http://www.coca-cola.cz/cs/historie/ 
201 Známo také pod názvy „Flying lady“, „Silver lady“ či „Emily“ 
202 KOUKAL Pavel, Disertační práce, Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní 

a známkoprávní, 2007, s. 188-189 

Blíže: http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-ornament-the-

spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/; 

http://northstargallery.com/cars/spiritofecstacy.htm  

http://www.cll.com/clientuploads/2014_PTC%20Web.pdf  

http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-ornament-the-spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/
http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-ornament-the-spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/
http://northstargallery.com/cars/spiritofecstacy.htm
http://www.cll.com/clientuploads/2014_PTC%20Web.pdf
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203 

 

Takových příkladů trojího souběhu je mnoho, vybrala jsem tyto dva, jelikož 

ať už lahev Coca-Coly nebo symbol značky Rolls Royce jsou velmi známé široké 

veřejnosti. Tyto příklady jasně demonstrují nejen to, že trojí souběh ochrany designu není 

vyloučen, ale také to, že k němu v praxi může velmi lehce docházet a dochází, jelikož 

jak jsem již zmiňovala každý z těchto tří systémů ochrany je zaměřen částečně na odlišné 

prvky a atributy předmětu, které chrání, i když se zčásti překrývají. Každý systém ochrany 

tak v sobě skrývá určité výhody, ale i nevýhody, jak jsem se snažila nastínit zejména 

v předcházejících kapitolách části II. této práce. Tyto nedostatky jednotlivých druhů 

ochrany se využitím ještě dalšího způsobu ochrany vyváží či eliminují a bude tak 

docíleno maximální možné míry ochrany, kterou lze danému předmětu ochrany 

poskytnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203 http://www.crystalsimages.com/p1052458332/h53C462DE 
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Závěr 

(Průmyslový) vzor Společenství vzhledem ke své již téměř patnáctileté 

existenci se stal zavedeným a oblíbeným způsobem ochrany designu. Mezi jeho 

přednosti patří nejen rychlost zápisu, ale i územní rozsah registrace a také nižší 

finanční nákladnost než kdyby bylo nutné podat přihlášku průmyslového vzoru 

ve všech členských státech zvlášť. Jak bylo v této práci ukázáno (průmyslový) vzor 

Společenství za určitých okolností nemusí poskytovat designu ochranu dostatečnou, 

a proto je výhodná jeho kombinace ať už s ochranou autorskoprávní 

či známkoprávní. Cílem této práce bylo nastínit důležitost designu pro současnou 

společnost, zdůraznit jeho téměř všudypřítomnost a hlavně upozornit na vzrůstající 

význam právní ochrany designu, ať již právě průmyslovými vzory či jinými v této 

práci zmiňovanými prostředky ochrany.  

Jako první jsem se v této práci pokusila definovat a vymezit pojem designu, 

a to jak v jazykové oblasti, tak v oblasti právní, aby bylo možno dále s pojmem 

design, jako s pojmem klíčovým, pracovat a využívat jej při bližším seznamování 

s pojmem (průmyslový) vzor Společenství. Jak jsem vymezila již v úvodu své práce, 

tak jedním z dílčích cílů bylo právě představit a více přiblížit institut (průmyslového) 

vzoru Společenství, čemuž jsem věnovala téměř celou jednu část této práce a myslím 

si, že tak přináší detailní a komplexní přehled o všech významných prvcích, které 

(průmyslový) vzor Společenství tvoří, ale také představuje podrobně formální 

proceduru získání registrace (průmyslového) vzoru Společenství, která má již 

vzhledem k uváděným číslům o počtu přihlašovaných (průmyslových vzorů) značné 

praktické využití. 

Dále jsem v této práci využila kontrastu a možnosti srovnávání mezi různými 

způsoby právní ochrany designu. Hlavním důvodem zařazení a zpracování těchto 

pasáží bylo ukázat, že průmyslové vzory nejsou jedinou možností, jak design chránit, 

ale také poukázat na to, že někdy se najdou i vhodnější způsoby jeho ochrany 

či, že je výhodné tyto způsoby ochrany kombinovat. Z těchto srovnání vyplynulo, 

že nejvhodnějším způsobem ochrany je právě zmiňovaná kombinace jednotlivých 

druhů ochrany, a to tedy kombinace ochrany průmyslovými vzory s  autorským 
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právem nebo ochrannými známkami, nebo dokonce kombinace všech tří těchto 

systémů najednou, aby byla zohledněna všechna specifika jednotlivých druhů ochran. 

K lepšímu dokreslení popisovaných jevů je nejvhodnější judikatura, kterou 

jsem využívala napříč prací, a která vhodně doplňuje popisované situace a uvádí 

je v praktickém kontextu. Průřez citovanou judikaturou také dobře dokládá 

zmiňovanou všudypřítomnost designu, jelikož v těchto rozhodnutích se jednalo 

o výrobky typu dětských her, hodinek, kabelek, lahví apod., z čehož je patrné, 

že se jedná o výrobky běžně využívané, a že design a jeho ochrana není okrajová 

záležitost. 

Současná právní úprava postavení (průmyslových) vzorů Společenství 

je představována zejména v této práci hojně citovaným Nařízením 6/2002, 

sekundovaným Směrnicí 98/71/ES. Zprávy zpracovávané pravidelně EUIPO i Komisí 

naznačují, že tato právní úprava se zatím jeví jako dostatečná bez nutnosti 

komplexnějších zásahů a změn. Nicméně vzhledem ke změnám pro oblast ochranných 

známek na úrovni EU, které přinesl tento rok, lze očekávat, že oblast (průmyslových) 

vzorů Společenství se také brzo dočká menších hlavně asi terminologických změn. 

Rozhodně lze minimálně očekávat to, že bude v návaznosti na změnu označení 

z ochranné známky Společenství na ochrannou známku Evropské unie očekávat totéž 

i pro průmyslové vzory, a tedy v dohledné době bychom se mohli setkávat 

s (průmyslovými) vzory Evropské unie.  

Na tuto práci by mohlo být navázáno a mohla by být doplněna problematikou 

padělků, která je spjata s narušováním práv vyplývajících z duševního vlastnictví. 

V úvodu své práce jsem zmiňovala globalizaci jako jeden z  důvodů vzrůstajícího 

významu designu, ale globalizace nejen, že přidává designu na důležitosti, ale dělá 

z něj stále lukrativnější záležitost ve vztahu k jeho napodobování. Padělky kvůli 

globalizaci a otevřenosti obchodní spolupráce zaplavují světový trh a je téměř 

nemožné účinně jejich šíření bránit, jelikož s nadsázkou řečeno, i když je odhalen 

jeden padělatel, je velmi pravděpodobné, že někde jinde už je daný předmět 

duševního vlastnictví nelegálně kopírován znovu.  

 

 

 



 

67 

 

Seznam použité literatury a pramenů 

Literatura 

 

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2. 

 

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., 

dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-417-9. 

 

JAKL, Ladislav. Evropská integrace v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví. In: Acta 

Oeconomica Pragensia. 2004, č. 2, s. 101-110. ISSN 0572-3043. 

 

JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového 

vlastnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 

978-80-86855-52-3. 

 

JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového 

vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 

978-80-86855-65-3. 

 

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7357-886-2. 

 

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8. 

 

MACMILLAN, Fiona (ed.). New directions in copyright law. Cheltenham, UK: Edward 

Elgar, 2005. New directions in copyright law. ISBN 1-84542-260-0. 



 

68 

 

 

PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-141-0. 

 

Průmyslový vzor Společenství: [The community design]. Praha: Úřad průmyslového 

vlastnictví, 2006, str. 24. 

 

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis 

CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. 

 

SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a 

komerční využití. Vyd. 1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, 190 s. 

ISBN 978-80-7419-037-7. 

 

ŠPINDLER, Karel. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. Slovníky LexisNexis. ISBN 978-80-86920-19-1. 

 

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2006. 

ISBN 80-7239-198-4. 

 

TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 

1997. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-102-2. 

 

TRITTON, Guy. Intellectual property in Europe. London: Sweet & Maxwell, 1996. 

ISBN 0-421-54230-6. 

 

Odborné články 

 

ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva na poli EU, Aktuální otázky práva 

autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014 



 

69 

 

 

CHARVÁT, Radim: Stěžejní judikatura Soudního dvora EU v oblasti průmyslových 

vzorů, Právní rozhledy 23-24/2014, s. 829 

 

KOUKAL Pavel, Disertační práce, Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou 

autorskoprávní a známkoprávní, 2007 

 

RAINER Arnold: Komunitární průmyslový vzor Evropské právo 3/2002, s. 19 

 

Internetové zdroje 

 

Výkladový online slovník Lingea, dostupné z http://www.nechybujte.cz/slovnik-

soucasne-cestiny/design? 

 

Informace týkající se (průmyslových) vzorů Společenství a ochranných známek Evropské 

unie, dostupné z https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home 

 

Výroční zprávy pro rok 2003 a 2014: 

Rapport annual, 2003, dostupný z https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/gue

st/document_library/contentPdfs/about_ohim/annualreport/ar2003_fr.pdf  

Annual report, 2014, dostupný z https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest

/document_library/contentPdfs/about_ohim/annual_report/annual_report_2014_en.pdf  

 

Historie, informace o členství a další týkající se Světové organizace duševního  

 vlastnictví (WIPO), dostupné z http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html  

 

Informace o Úřadu průmyslového vlastnictví a informace související s (průmyslovými) 

vzory Společenství, dostupné z http://upv.cz/cs.html  

 

Věstníky průmyslových vzorů (Community Designs Bulletins), dostupné z 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/home  

http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/design
http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/design
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annualreport/ar2003_fr.pdf
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annualreport/ar2003_fr.pdf
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annual_report/annual_report_2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/annual_report/annual_report_2014_en.pdf
http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html
http://upv.cz/cs.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/home


 

70 

 

 

Nástroj k vyhledávání mezi (průmyslovými) vzory Společenství eSearch plus, dostupný 

z https://euipo.europa.eu/eSearch/  

 

Historie vzniku průmyslového vzoru známého jako „Spirit of Ecstasy“, dostupné z  

http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-

ornament-the-spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/; 

 

http://northstargallery.com/cars/spiritofecstacy.htm  

http://www.cll.com/clientuploads/2014_PTC%20Web.pdf 

 

Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS & ANSWERS, dotupné 

z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm  

 

Tiskové zprávy Evropské komise, dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

09-1563_cs.htm  

 

Právní předpisy a dokumenty 

 

Unijní předpisy 

 

Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design (June 1991) III/F/5131/91 – EN  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o 

ochranné známce Společenství  

 

Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí Nařízení 

Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství  

 

https://euipo.europa.eu/eSearch/
http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-ornament-the-spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/
http://blog.rolls-roycemotorcarsraleigh.com/the-story-behind-the-rolls-royce-hood-ornament-the-spirit-of-ecstasy-raleigh-durham-cary-nc/
http://northstargallery.com/cars/spiritofecstacy.htm
http://www.cll.com/clientuploads/2014_PTC%20Web.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1563_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1563_cs.htm


 

71 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002, o poplatcích hrazených 

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně zápisu 

(průmyslových) vzorů Společenství  

 

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech 

Společenství 

 

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní 

ochraně (průmyslových) vzorů  

 

Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých  

práv s ním souvisejících  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o 

dodržování práv duševního vlastnictví 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES, ze dne 12. prosince 2006, 

o klamavé a srovnávací reklamě; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES 

ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 

trhu a o změně směrnice Rady 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014, o 

kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více 

území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012, o některých 

povolených způsobech užití osiřelých děl 

 

 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32014L0026


 

72 

 

Mezinárodní smlouvy 

 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné 

v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné 

v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 

26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 

 

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, 

podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968 a změněná dne 28. září 1979, vyhl. č. 28/1981 

Sb., ve znění vyhl. č. 85/1985 Sb. 

 

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, 

revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. červa 2011, v Haagu 

dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve 

Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979, vyhl č. 64/1975 Sb., ve 

znění vyhl. č. 81/1985Sb. 

 

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve Stockholmu 

dne 14. července 1967, změněná dne 2. října 1979, vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl. 

č. 80/1985 Sb.,   

 

Vnitrostátní předpisy 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně 

zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992, Ústava České Republiky 

 

Zákon č. 21/1993 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České 

národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další 

opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky,  



 

73 

 

 

Zákon č. 14/1992 Sb., Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, 

 

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 

 

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 

Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v platném znění 

  

Judikatura 

 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1976, ve věci C-119/75, Terrapin (Overseas) 

Ltd. v. Terranova Industrie C. A. Kapferer and Co., Sbírka soudních rozhodnutí 1976 

01039 

 

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. října 2011, ve věci C-281/10, 

PepsiCo, Inc.v. Grupo Promer Mon Graphic SA, OHIM, Sbírka soudních rozhodnutí 

2011 I-10153 

 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. února 2012 ve věci C-488/10, Celaya Emparanza 

y Galdos Internacional SA v. Proyectos Integrales de Balizamiento SL, Sbírka soudních 

rozhodnutí 2012 I-01215 

 

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 3. října 2014, ve věci T-39/13, Cezar 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński v. OHIM, dosud nezveřejněno 

ve Sbírce soudních rozhodnutí 

 

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015, ve věci T-525/13, H&M Hennes & Mauritz 

BV & Co. KG v. OHIM, dosud nezveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí 

 

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 14. června 2011, ve věci T-68/10,  Sphere 

Time v. OHIM, Sbírka soudních rozhodnutí 2011 II-02775 



 

74 

 

 

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 ve věci C-487/07, 

L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti 

Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem Honey pot 

cosmetic & Perfumery Sales,Starion International Ltd., Sbírka soudních rozhodnutí 2009 

I-05185 

 

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 ve věci C-168/09 

Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA., Sbírka soudních rozhodnutí 2011 I-00181 

 

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. října 2012, ve spojených věcech 

C-101/11 P a C-102/11 P Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel v. OHIM, Sbírka 

soudních rozhodnutí 2012 I-04165 

 

Rozsudek Tribunálu ze dne 18. března 2010, ve věci T-9/07, Grupo Promer 

Mon Graphic, SA v. OHIM, Sbírka soudních rozhodnutí 2010 II-00981 

 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. března 2000, ve věci C-54/99, Association 

Église de scientologie de Paris, Scientology International Reserves Trust v. Premier 

Ministre, Sbírka soudních rozhodnutí 2000 I-01335 

 

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. června 2014, ve věci C-345/13 

Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd, doposud 

nezveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí 

 

Stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho přednesené dne 8. listopadu 2011, 

ve věci C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v. Proyectos Integrales 

de Balizamientos SL, Sbírka soudních rozhodnutí 2002 II-00132 

 

Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2015, ve věci C-500/14 Ford 

Motor Company v. Wheeltrims srl, dosud nezveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí 

 



 

75 

 

Shrnutí 

 

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

unijní právní úpravy v oblasti (průmyslových) vzorů Společenství. 

 

Summary 

 

The subject of this thesis is the introduction to legal protection of industrial design 

at EU level through Community design, and comparison of Community design with other 

types of legal protection available. 

The thesis is divided into two parts. The first part explains the terms ‘design’ 

and ‘Community design’, while the second part compares Community design with other 

industrial design legal protection systems. The second part also provides a description of 

how both Community design and other legal protection systems may be applied 

concurrently. 

The first part opens with a definition of the term ‘design’, and then describes 

design’s relation to intellectual property and industrial design rights. Afterwards, a brief 

overview of the legal regulation for industrial design protection at national, international, 

and EU level is presented, and a characterization of institutions that provide design 

protection at each of the levels, respectively, is given. The key element of the first part 

of the thesis is a detailed analysis of Community design. The terms ‘registered’ 

and ‘unregistered Community design’ are thoroughly defined, and their common features 

as well as differences are described. Furthermore, conditions necessary for Community 

design registration are listed. Finally, a description of the individual stages 

of the registration procedure and each levels’ specifics are given. 

The second part of the thesis deals with other types of industrial design legal 

protection and the possibility of concurrent application of several types of legal protection 

at once. A comparison of these other types of protection with Community design is then 

made. First, Community design is compared with copyright protection, then with 

EU trademark protection. Finally, the unfair competition law protection is briefly 

mentioned, too. The second part also deals with the possibility of the concurrent 

application of three of the design protection systems mentioned above, i.e. community 

design, copyright, and EU trademarks. 
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In both parts, the author cites relevant decisions of the European Court of Justice. 

Some of the cited decisions are analysed in detail. 

In the conclusion of the thesis, the author summarizes advantages of Community 

design as compared to other types of industrial design legal protection, emphasizes 

the importance of design in present day, highlights the increasing need of industrial 

design legal protection, and mentions the forthcoming EU regulation in the field 

of Community design. 
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