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Úvod 
 

 
Voľba témy mojej diplomovej práce nebola náhodná – počas štúdia na PF UK 

to bol práve výberový predmet „Základy práv duševného vlastníctva“, ktorý ma 

nasmeroval k priemyselným právam.  

 

Neskôr som absolvovala študijný pobyt v zahraničí, kde som sa v rámci 

špecializovaného programu venovala výhradne Právu duševného vlastníctva a právu 

nových technológií. Integrálnou súčasťou programu bola aj účasť na povinnej, 

minimálne trojmesačnej stáži, ktorú som absolvovala na právnom oddelení 

farmaceutickej firmy v Lyone. 

 

Cieľom diplomovej práce je zhrnutie poznatkov z oblasti ochrany 

priemyselného vlastníctva a jeho koexistencie s medzinárodným právom. Jedná sa 

o tému síce zložitú, ale aktuálnu a zaujímavú. 

Východiskové poznatky čerpám z domácej a čiastočne aj zahraničnej 

literatúry, odborných článkov a internetových stránok. 

 

Problém pri písaní diplomovej práce tkvel v nedostatku odbornej literatúry, 

predovšetkým tej, ktorá by sa hlbšie venovala medzinárodnému právu. 

O problematike medzinárodného práva verejného okrajovo pojednáva p. Pipková1 v 

slovenská publikácia Právo priemyselného vlastníctva od p.Vojčíka2. 

 

V prípade medzinárodného práva súkromného bola situácia podobná, tu mi 

však pomohla literatúra zahraničná – konkrétne francúzska. Na základe doporučení 

môjho konzultanta, Doc. JUDr. Vladimíra Pítru, som pozornosť venovala najmä 

MPS a to s dôrazom na zmluvné vzťahy. V tejto oblasti mi boli veľmi nápomocné 

a v mnohom inšpiratívne knihy prof. Pauknerovej3 a prof. Kučeru4. 

                                                 
1 Pipková, H. ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenstcí. Praha: 
ASPI,a.s., 2007. 
2 Vojčík, P. Právo priemyselného vlastníctva. Prvé vydanie. IURA EDITION, spol.s r.o.:Bratislava, 
1998. 
3 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 
4 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství 
Doplnĕk. 2004. 
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Diplomová práca je rozčlenená na dve základné časti – v prvej z nich sa 

venujem jednotlivým právnym oblastiam: priemyselnému vlastníctvu a jeho ochrane, 

MPV, MPS, európskemu právu a na záver ich vzájomnej koexistencii.  

V zvláštnej časti sa zaoberám medzinárodnými prameňmi a medzinárodnými 

organizáciami v oblasti priemyselných práv. 

 

V práci som sa snažila reflektovať všetky významné novinky v danej oblasti, 

ktorá je mimoriadne dynamická a premenlivá. 

 

Niektorým priemyselne právnym titulom sa však venujem len okrajovo, a to 

najmä z dôvodu značného rozsahu diplomovej práce. Preto som sa sústredila 

predovšetkým na oblasť patentov a ochranných známok. Okrajovo spomínam aj 

priemyselné vzory, ostatné právne tituly vymenúvam, ale bližšie sa im nevenujem.  
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I . kapitola:  Priemyselné vlastníctvo a jeho ochrana 
 
 

„Priemyselnými  právami sa rozumie široká skupina práv k nehmotným statkom, ktoré 

sú ako výsledky technickej tvorivej činnosti alebo ako rozlišujúce označenie priemyselne 

využiteľné.“ 5  

 

 Priemyselné vlastníctvo spolu s právom autorským a súvisiacimi právami tvoria 

podmnožiny práv duševného vlastníctva.  

 

Priemyselné právo je možné deliť na dve základné oblasti – na práva, ktoré sú 

výsledkom tvorivej činnosti a na práva na označenia.  

Do prvej skupiny zaraďujeme patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory, topografie 

polovodičových výrobkov. Do druhej skupiny patria ochranné známky, zemepisné označenia 

a označenia pôvodu. 

Podľa prof. Knapa6 existuje medzi oboma skupinami zásadná rozdielnosť, ktorá sa 

premieta aj do funkcie predmetu práv a do právne politických dôvodov ochrany.  

 

Pojmovým znakom priemyselných práv je bezprostredná väzba na „priemysel“ –

všetky práva s ním bytostne súvisia. Definíciu priemyslu stanoví čl. 1 odst. 3 Parížskej 

zmluvy na ochranu priemyselného vlastníctva takto: „Priemyselné vlastníctvo je potrebné 

chápať v najširšom pojatí a vzťahuje sa nielen  na priemysel a na obchod vo vlastnom slova 

zmysle, ale aj na priemysel poľnohospodársky a ťažobný, ako aj na všetky umelé alebo 

prirodzené výrobky, napr. víno, obilie, tabakové listy, ovocie, dobytok, nerasty, minerálne 

vody, pivo, kvetiny, múku.“ 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Knap, K., Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 16. 
6 Knap, K., Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 49. 
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1.  Český právny poriadok a duševné vlastníctvo  

 

Český právny systém sa ani nesnaží priemyselné práva definovať. Koná tak po vzore 

významných medzinárodných zmlúv, ktoré sa miesto legálnej definície uspokojujú 

s vymenovaním jednotlivých priemyselne právnych titulov.  

 

Avšak aj v prostej enumerácii priemyselne právnych titulov panuje určitá nesúrodosť – 

podľa Parížskeho dohovoru sú jednotlivými priemyselne právnymi titulmi patenty na 

vynálezy, úžitkové vzory, priemyselné vzory alebo modely, továrne alebo obchodné známky, 

známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovarov alebo označenie ich pôvodu.  

 

Na druhej strane, iná medzinárodná zmluva mimoriadneho významu, TRIPS, sa 

definícii priemyselného vlastníctva vôbec nevenuje. Miesto toho subsumuje pod práva 

vyplývajúce z duševného vlastníctva tie tituly, ktoré menovite spomína vo vybraných 

oddieloch 1-7. Medzi ne radí autorské právo a príbuzné práva, ochranné známky, zemepisné 

označenia, priemyselné vzory, patenty, topografie integrovaných obvodov a ochranu 

nezverejnených informácií (obchodné tajomstvo).  

 

 

1.1.  Vec a nehmotný statok v  českom práve 

 

Priemyselné práva regulujú právne vzťahy s tzv. nehmotnými statkami. V teórii 

existuje názor podľa ktorého  okrem práva autorského a práv priemyselných sa za súčasť práv 

k nehmotných statkov rozumie aj všeobecné právo osobnostné, a polemizuje sa aj zo 

zaradením nekalosúťažného jednania medzi nehmotné statky (napríklad prof. Knap ale túto 

teóriu odmieta nakoľko nekalosúťažné právo je síce nástrojom cez ktorého sa priemyselné 

práva ochraňujú, avšak jeho predmetom nie sú nehmotné statky a  „v jeho rámci ani 

nevznikajú absolútne subjektívne práva“7). 

 

                                                 
7 Knap, K., Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 18. 
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Súčasný Občiansky zákonník, a ani žiaden iný platný zákon v Českej republike, však 

pojem nehmotný statok nedefinuje. Dopadajú naň ustanovenia o veciach cez tzv. „iné 

majetkové hodnoty“ (§118 ObČ) za predpokladu, že to ich povaha pripúšťa. Podľa 

komentára8 patria medzi iné majetkové hodnoty autorské práva a práva príbuzné. Niet však 

pochýb o tom, že sa budú vzťahovať aj na právo priemyselné.  

 

K predchádzajúcemu výkladu je ešte nutné dodať, že Listina základných práv a slobôd 

v § 11 odst. 1 nepoužíva pojem „vec“ ale „vlastniť majetok“. Podľa autorov komentáru 

k Ústave a ústavnému poriadku pripúšťa tento pojem rôzny výklad. „Sloveso „vlastniť“ síce 

ukazuje skôr na výklad užší, podľa ktorého sa ochrany podľa čl. 11 Listiny poskytuje len 

vlastníckemu právu v zmysle § 123 an. obč. zák. Občiansky zákonník sám síce v § 123 hovorí 

o predmete vlastníctva, nedefinuje však, čo sa tým rozumie. Jeho konštrukcia však svedčí 

o tom, že za predmet vlastníckeho práva považujeme len veci hmotné, a pre túto koncepciu 

hovorí aj argument historický.“9 Autori však hneď dodávajú, že „toto pojatie sa javí príliš 

úzke“ a „že by teda bolo namieste chápať tento výraz skôr v zmysle „mať majetok“, ktorý by 

pokryl aj tzv. priemyselné a duševné (intelektuálne) vlastníctvo.“10  

 

 

1.2.  Rekodifikácia Občianskeho zákonníka 

 

V súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou občianskeho práva sa počíta s rozšírením 

veci v právnom zmysle nielen na veci hmotné, ale aj na veci nehmotné. Autori komentára 

k Občianskemu zákonníku síce zdôrazňujú, že týmto dôjde ku kontradiktórnosti právnickej 

terminológie s bežným jazykom verejnosti, odborníci v oblasti duševného vlastníctva však 

tento posun určite ocenia – na duševné vlastníctvo tak bude možno aplikovať ustanovenia 

o vlastníctve a vlastníckom práve, čo je dnes, vzhľadom k ustanoveniu § 123 ObČ, 

vylúčené11. Ako však uvádza Dobřichovský12 určitá analógia s vlastníckym právom existuje – 

napr. pri ustanoveniach o spoluvlastníctve v prípade spoločne vlastneného patentu.  

                                                 
8 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.10. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2006, s.118. 
9 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2.díl. Práva a svobody. 2. doplňené 
a rozšířené vydání, Linde Praha, a.s.,2002, s.120. 
10 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2.díl. Práva a svobody. 2. doplňené 
a rozšířené vydání, Linde Praha, a.s., 2002, s.120. 
11 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.10. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2006, s.118. 
12 Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s.,2004, s.22. 
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Rekodifikácia následne umožní, okrem iného, aj bezstarostné užívanie pojmu duševné 

vlastníctvo a priemyselné vlastníctvo, tak ako je tento pojem chápaný a „determinovaný 

tiež medzinárodným právom verejným.“13 

 

Konkrétne sa premietne do ustanovenia § 878 odst. 1, ktoré stanoví, že „Všetko, čo 

niekomu patrí, všetky veci hmotné aj nehmotné, sú predmetom vlastníckeho práva.“ 

V dôvodovej správe potom predkladatelia stanovia, že takéto ustanovenie bude „veľmi 

dôležité a prakticky významné“, pretože bude „použiteľné aj na tzv. nehmotné statky, ktorými 

sú práva prehlásené za nehmotné veci (energia, patenty a iné objekty priemyslového a 

duševného vlastníctva, investičné nástroje bez hmotné podstaty atp.).“ 14 

 

Zaujímavosťou de lege ferenda je, že jedna z variant návrhu reflektuje aj zápis 

nehmotných statkov do oficiálnych registrov a ich právny význam (materiálnu publicitu 

jednak pozitívnu a jednak negatívnu tak, ako ju poznáme z Obchodného zákonníka v prípade 

Obchodného registra), čím prispeje k väčšej právnej istote tretích strán, ako aj samotných 

majiteľov priemyselne právnych titulov. 

 

 

2.  Charakteristické znaky priemyselného vlastníctva 

 

 Potenciálna ubiquita 

 

Jednou z najtypickejších vlastností duševného vlastníctva, a teda aj vlastníctva 

priemyselného, je jeho relatívna „všade prítomnosť“ (v latinčine ubikvita15).  

„Nehmotný statok totiž môže byť používaný kedykoľvek (časová neobmedzenosť), 

kdekoľvek (neobmedzenosť miestna), neobmedzeným počtom užívateľov (neobmedzenosť 

osobná), a to aj súčasne, bez  ujmy na jeho podstate (neopotrebováva sa) a na jeho funkcii 

(kvalita sa užívaním neznižuje).“16  

 

 Teritorialita a ... 

                                                 
13 Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s., 2004. s. 22. 
14 Eliáš, K., Zuklínová, M .NÁVRH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. Část první až čtvrtá. Návrh pracovní komise. 
Ministerstvo spravedlnosti. 
15 Klang, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Linde Praha, a.s., 5. doplněné vydání. 2006, str. 172. 
16 Knap, K. , Kunz, O.,. Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 48-49. 
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Je druhou výraznou charakteristikou. Je dôsledkom diferenciácie a rozdrobenosti 

právnych poriadkov.  

Teritorialita v sebe zahŕňa zložku pozitívnu aj negatívnu. Pozitívna spočíva v tom, že 

„priemyselne právna ochrana v určitom štáte sa riadi zásadne zákonodarstvom tohto štátu 

(zákon krajiny ochrany – lex loci protectionis).“17 Negatívna zložka sa premieta do 

obmedzenosti priemyselne právnej ochrany hranicami tohto lex loci protections štátu.  

Ochrana vyplývajúca z priemyselného vlastníctva teda zásadne vzniká a trvá na území 

každého štátu samostatne (výnimkou sú formy ochrany aplikovateľné na území viacerých 

krajín naraz). Obmedzenosť jednotlivých právnych poriadkov sa nevyhnutne dotýka 

výlučných práv, pričom v sebe skrýva jednak aspekt pozitívny  (právo nakladať s predmetom)  

a jednak aspekt negatívny (právo zakázať akékoľvek užívanie predmetu). 

Zásadu teritoriality je potrebné chápať tak, že sa vzťahuje „nielen na práva 

subjektívne, ale aj na predmet a subjekt aj ich zmeny, prevod i prechod práv, prosto na celý 

rozsah priemyselne právneho vzťahu.“18 

 

 

... „medzinárodná ochrana“ 

 

 Teritorialita v kombinácii s potenciálnou ubiquitou mali za následok jednoduché 

kopírovanie priemyselne právnych inštitútov. To pomerne rýchlo vyburcovalo medzinárodné 

spoločenstvo k  zbližovaniu právnych poriadkov v tejto oblasti.  

 

 Problémom, ktorý na priemyselné vlastníctvo citlivo dolieha, je globalizácia a s ňou 

spojený prudký rozvoj medzinárodného obchodu. Ekonomický aspekt týchto práv je 

fenoménom globalizácie podstatne poznačený.   

 S rozvojom informačných technológií sa právo priemyselného vlastníctva dostalo do 

„úzkej väzby s mnohými odbormi: medzinárodným obchodom, ale tiež životným prostredím, 

                                                 
17 Knap, K., Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 198, s. 19. 
18 Knap, K., Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 22. 
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kultúrou, sociálnym rozvojom, atď.“19 V tejto súvislosti sa na pôde WIPO hovorí 

o „demystifikácii“ duševného, a teda aj priemyselného, vlastníctva.20
 

 

 V oblasti priemyslového vlastníctva tak máme niekoľko šikovných medzinárodných 

pokusov, ktoré do značnej miery unifikovali minimálne základné pravidlá. Napriek tomu však 

k dnešnému dňu nedošlo k úplnej a vyčerpávajúcej medzinárodnoprávnej ochrane v tejto 

oblasti.   

 

Ako však uvádza prof. Týč, „ideálnym právnym prostriedkom účinnej medzinárodnej 

ochrany by bola internacionalizácia priemyslových práv udelených v jednotlivých štátoch, tj. 

rozšírenie ich pôsobnosti do viacerých krajín. Spomínanou absolútnou internacionalizáciou, aj 

keď zatiaľ nedosiahnuteľnou, sa však možnosti medzinárodnej dimenzie ochrany 

nevyčerpávajú. Aj jej skromnejšie formy predstavujú veľmi účinné prostriedky na uľahčenie 

pozície nositeľa priemyslového  práva vo vzťahu k zahraničiu.“21 

 

 

3.  Ochrana priemyselného vlastníctva 

 

Základom ochrany priemyselného vlastníctva je bezpochyby čl. 34 odst. 1 Listiny 

základných práv a slobôd, ktorý stanoví : „Práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti sú 

chránené zákonom.“ 

 

Práva priemyselného vlastníctva sú v českom právnom poriadku roztrúsené 

v jednotlivých zákonoch. V nich potom nájdeme ustanovenia týkajúce sa ich ochrany.  

Okrem ustanovení príslušných paragrafov špecifických priemyselne právnych zákonov 

je všeobecnou  formou súkromnoprávnej ochrany, ktorá sa poskytuje týmto právam, ochrana  

nekalosúťažná, obsiahnutá v Obchodnom zákonníku.  

 

 

 

                                                 
19 Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s., 2004, s.19. 
20 Idris, K. Intellectual Property – a Power Tool for Economic Growth. WIPO, 2002, Ženeva, s. 5 in 
Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s., 2004, s. 19. 
21 Týč, V. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv. Brno: Masarykova Univerzita v Brne – 
právnická fakulta, 1993, s. 10. 
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Rovnako verejné právo poskytuje priemyselným právam určitú ochranu – týka sa to 

priestupku na úseku správneho práva a vybraných trestných činov na úseku práva trestného.  

V neposlednom rade sú prameňmi práva aj komunitárne, priamo aplikovateľné 

predpisy. Predovšetkým sa to týka nariadení, ktoré upravujú komunitárne tituly v oblasti 

duševného vlastníctva, konkrétne ochranné známky a priemyselné vzory. 

 

3.1.  Poskytovaná ochrana 

 

 Ochrana, ktorá je poskytovaná priemyselným právam nie je bezbrehá. Je v zásade 

harmonizovaná medzinárodnými zmluvami a je ohraničená časovo, miestne, čo do subjektu 

a čo do predmetu.  

 

 Časovo sú priemyselné práva  obmedzené na dobu, ktorá je stanovená individuálne 

pre jednotlivé právne tituly (patenty sú chránené max. 20 rokov s výnimkou farmaceutických 

výrobkov, u ktorých existuje možnosť predĺženia ochrany o ďalších päť rokov, priemyselné 

vzory 5 rokov, o ochranu môže majiteľ požiadať aj opakovane, pričom celková doba ochrany 

nesmie prekročiť 25 rokov a ochranné známky 10 rokov s možnosťou predĺženia bez 

obmedzenia).  

 

 Miestna obmedzenosť súvisí s teritorialitou priemyselných práv – vzťahuje sa 

výlučne na územie Českej republiky.  

 

 Ochrana sa zásadne viaže k prihlasovateľovi resp. majiteľovi priemyselne právneho 

titulu.  

Napr. zákon o vynálezoch stanoví, že ak je prihlášok vynálezu so zhodným predmetom viac, 

môže byť udelený iba jeden patent. To znamená nielen jeden patent na jeden vynález, ale aj 

jeden patent pre jedného prihlasovateľa (§35 ZoV). Tým je prihlasovateľ prvý. V tejto 

súvislosti je dôležité zdôrazniť, že ÚPV nemá povinnosť zisťovať, či prihlasovateľ je 

skutočným pôvodcom vynálezu.   

 Nie je však vylúčené, aby bola jedna a tá istá patentová prihláška podaná viacerými 

prihlasovateľmi – v takomto prípade majú „spolu pôvodcovia“ právo na patent v rozsahu 

v akom sa podieľajú na vytvorení vynálezu (§ 8, 3 ZoV). Zákon potom upresňuje, že ak práva 

z patentu prislúchajú viacerým osobám, upravujú vzťahy medzi nimi všeobecné predpisy 

o podielovom spoluvlastníctve, teda predpisy zákona občianskeho (§ 16 ZoV).  
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 Za určitých okolností zákon sám predpokladá, že prihlasovateľ nie je originárnym 

pôvodcom priemyselne právneho titulu. Ide o prípad podnikového vynálezu, definovaného  v§ 

9 odst. 1 ZoV22.  

 Určitá ochrana je poskytovaná aj nadobúdateľom licencie, či už nútenej alebo 

dobrovoľnej.  

 

 Predmetom ochrany je konkrétny priemyselne právny titul napr. patent na vynález, 

tak ako je opísaný v patentovej prihláške, ochranná známka vzťahujúca sa k vymedzenému 

grafickému znázorneniu. Nepriamym predmetom je napr. samotný vynález alebo samotné 

grafické znázornenie ochrannej známky.  

 

 Objektom ochrany je vymedzenie práv a povinností, ktoré má jednak majiteľ 

priemyselne právneho titulu a jednak tretie osoby. Objekt ochrany pritom môžeme 

charakterizovať po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.  

  

 Kvalitatívna stránka je charakterizovaná ako pozitívne, tak aj negatívne. Pozitívne 

vymedzenie určuje, ako je majiteľ oprávnený s priemyselne právnym titulom naložiť.  

Napr. majiteľ má výlučné právo patent používať, poskytnúť súhlas k využívaniu vynálezu iným 

osobám, alebo na ne patent previesť ( viď §11,1 ZoV). 

 

 

 V negatívnom vymedzení sa odrážajú zákazy, ktorá smerujú voči tretím osobám. 

Jedná sa o absolútne práva/povinnosti, ktoré pôsobia erga omnes. Delíme ich na priame 

a nepriame zákazy.  

Zákaz priameho využívania súvisí s výrobou, ponukou, uvedením na trh, alebo použitím 

výrobku, ktorý je predmetom patentu; tiež sa vzťahuje na jeho dovoz či skladovanie, alebo na 

akékoľvek nakladanie k tomuto účelu ( § 13 písm. a) ZoV – uplatní sa u patentov na veci). 

Rovnako sa vzťahuje k využitiu spôsobu, ktorý je predmetom patentu, popr. k ponuke tohto 

spôsobu k využitiu (§ 13 písm b) ZoV je aplikovateľný na patenty na spôsob). Posledným 

priamym zákazom je ponúkanie, uvádzanie na trh, používanie patentu alebo dovoz 

a skladovanie výrobku priamo získaných spôsobom, ktorý je predmetom patentu; pritom 

                                                 
22 „Ak pôvodca vytvoril vynález k splneniu úlohy vyplývajúcej z pracovného pomeru, členského alebo iného 
obdobného pracovnoprávneho vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) k zamestnávateľovi, prechádza právo na 
patent na zamestnávateľa, pokiaľ zmluva nestanoví inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.“ 
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zhodné výrobky sa považujú za získané spôsobom, ktorý je predmetom patentu (čím dochádza 

k uľahčeniu procesného postavenia majiteľa/prihlasovateľa patentu) ( § 13 písm. c) ZoV).  

 Za zákazom nepriameho využívania sa skrýva dodanie alebo ponuka dodania 

patentovaného vynálezu inej osobe, a to vrátane prostriedkov tykajúcich sa podstatného prvku 

tohto vynálezu a slúžiace v tomto ohľade k jeho uskutočneniu, ak je vzhľadom k okolnostiam 

zrejmé, že tieto prostriedky sú spôsobilé k uskutočneniu patentového vynálezu a sú k nemu 

určené (§ 13a odst. 1 ZoV). Takéto jednanie sa samozrejme musí udiať bez súhlasu 

majiteľa/prihlasovateľa patentu.  

 

 Kvantitatívna stránka vyjadruje rozsah ochrany.  

Tá  je napr. v prípade patentu vymedzená znením patentových nárokov pričom k ich výkladu 

sa použije aj popis a výkresy.  

 

  

4.  Ochrana v „globálnom svete“  

 

Problémom ostáva roztrieštenosť právnych úprav v celosvetovom meradle, ktoré 

neposkytujú jednotnú ochranu priemyselne právnym titulom. Niektoré právne poriadky 

napríklad neuznávajú falšovanie ako trestne právny akt, iné zas nepoznajú pojem 

biotechnologických vynálezov. Spojené štáty americké pripúšťajú patentovateľnosť tzv. 

business methods (obchodných techník), zatiaľ čo členské štáty Európskej Únie takéto 

„vynálezy“ patentovať odmietajú. Podobne je to aj v prípade počítačom riadených vynálezov.  

To má za následok potrebu samostatnej ochrany vo všetkých krajinách, v ktorých 

majiteľ chystá priemyselne právny titul užívať (ius utendi), resp. z neho čerpať plody (ius 

fruendi). 

 

 

Zhrnutie:  

 

Samotný pojem priemyselné vlastníctvo, ktorého definícia de facto neexistuje, 

spôsobuje v českom právnom poriadku určité rozpaky. Tie by mali byť odstránené v rámci 

chystajúcej sa rekodifikácie súkromného práva. 

Kvôli relatívnej všadeprítomnosti priemyselne právnych titulov je ich falšovanie 

jednoduché. Ochrana priemyselných práv, ktorá zahrňuje jednak zložku kvalitatívnu 
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a kvantitatívnu, sa líši štát od štátu. Preto sú pokusy o harmonizáciu, hoci len čiastočnú, 

v tejto sfére veľmi cenné.  
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II. kapitola:  Medzinárodné právo verejné  
 

 

 Medzinárodné právo verejné je súborom právnych noriem, ktoré upravujú chovanie 

štátov a iných subjektov medzinárodného práva a ich vzťahy v rámci medzinárodného 

spoločenstva. Medzinárodné právo verejné naopak neupravuje vzťahy medzi súkromnými 

osobami (fyzickými ani právnickými), ktoré sa realizujú v rámci „národného“ spoločenstva a 

sú vyhradené úprave vnútroštátneho práva.  

 

 Medzinárodné právo verejné nepatrí do práva verejného, ani súkromného, pretože 

vôbec nie je súčasťou systému vnútroštátneho práva. 

 

 Tradičnými subjektami medzinárodného práva verejného sú štáty. „Vedľa nich 

tvoria medzinárodné spoločenstvo aj medzinárodné organizácie, ktoré si však vytvorili pre 

svoje potreby samy štáty.“23 

 

 Pre MPV je charakteristické rovné postavenie subjektov a s tým súvisiaca 

neexistencia ústrednej zákonodarnej, výkonnej ani súdnej moci. „To sa premieta aj do 

medzinárodnej zodpovednosti, ktorá má rovnako ako donucovacie opatrenia podľa MPV 

decentralizovanú podobu, tj. realizácia zostáva v rukách štátov.“24 

 

 Funkciou medzinárodného práva verejného je zaisťovať mierovú existenciu 

a plynulý vývoj medzinárodného spoločenstva. Okrem zabezpečovania koexistencie medzi 

štátmi, ochrany ich suverenity a poskytovania si vzájomných výhod (reciprocita) „sa 

základnou funkciou súdobého MPV stáva spolupráca pri ochrane a realizácii spoločných 

záujmov cieľov a hodnôt (na báze solidarity), ako je ochrana medzinárodného mieru, 

ľudských práv, zachovanie životného prostredia a podpora hospodárskeho rozvoja. V tomto 

zmysle nie je MPV uzavreté, práve naopak, stále sa rozvíja a rozširuje do nových oblastí 

medzinárodných vzťahov.“25 

 

 

1.  Univerzálny základ „tvorivých práv“ 
                                                 
23 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 345-346.  
24 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 345-346.  
25 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 345-346. 
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 Duševnému vlastníctvu sa vo všeobecnej rovine venujú aj významné zmluvy 

medzinárodného práva verejného. 

 

 Napr. podľa článku 15 odst. 1 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych, 

politických a ľudských právach majú štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Paktu, uznať právo 

každého na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z vedeckej, literárnej 

a umeleckej tvorby.  

 

 Veľmi podobné pravidlo stanoví aj Všeobecná deklarácia ľudských práv v čl. 27 

odst. 2: „Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov vyplývajúcich z 

každej vedeckej, literárnej alebo umeleckej  činnosti, ktorej je autorom“.  

 

 Ten najzákladnejší význam medzinárodného práva verejného v oblasti duševného 

vlastníctva teda spočíva v zakotvení týchto práv ako práv univerzálnych, ktoré majú byť 

uznané a chránené celým spoločenstvom štátov. 

 

 Z pohľadu duševného vlastníctva má medzinárodné právo verejné význam aj  v tom, 

že stanoví pravidlá procesu prijatia medzinárodnej zmluvy a ustanovovania upravujúce vznik 

a chod medzinárodnej organizácie. Takisto „režíruje“ štatút rozhodcovských resp. 

arbitrážnych inštitúcií a prepožičiava im donucovacie a rozhodovacia právomoci. Ako uvádza 

Pipková26, už Versaillská mierová zmluva z 28.06.1919 upravila, hoci okrajovo, niektoré 

aspekty duševného vlastníctva.  

 

 Konkrétne v článku 306 stanovila, že „ s výhradou ustanovení tejto zmluvy budú 

práva z vlastníctva priemyselného, literárneho a umeleckého, tak ako sú vymedzené 

medzinárodnými zmluvami Parížskou a Bernskou,..., znovuzriadené alebo obnovené odo dňa, 

kedy nadobudne účinnosť táto zmluva,..., v prospech osôb, ktoré boli jej nositeľmi v dobe, 

keď začal vojnový stav, alebo v prospech ich právnych nástupcov.“ Rovnako sa to týka práv, 

ktoré v prípade, že by k vojne nedošlo, mohli byť získané na základe podanej žiadosti. Avšak 

právne jednania, ktoré predpokladali zvláštne opatrenia a ktoré boli zavedené mocou 

zákonodarnou, výkonnou alebo správnou niektorej z mocností spojenej alebo združenej 

                                                 
26 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: ASPI, a.s., 
2007, s. 31. 
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a ktoré sa dotýkajú práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva nemeckých príslušníkov, 

zostanú v platnosti. Nemecku a jeho štátnym príslušníkom bolo rovnako znemožnené vznášať 

žaloby z toho dôvodu, že  vlády mocností spojených alebo združených ťažili z takýchto práv 

počas vojny. 

 

 Neostáva bez zaujímavosti, že po druhej svetovej vojne už práva týkajúce sa 

duševného vlastníctva nie sú predmetom verejnoprávnych medzinárodných zmlúv. Naopak, 

prešli do kompetencie samotných štátov. To spôsobilo, že európske povojnové duševné 

vlastníctvo a spory z neho vyplývajúce, sa dostali až ku komunitárnym autoritám (prípad van 

Zuylen Frères vs. HAG27). 

 

 V moderných dejinách sa za významnú zmluvu verejnoprávneho medzinárodného 

práva považuje zmluva TRIPS  Svetovej organizácie obchodu.  Podľa Pipkovej28, je táto 

mnohostranná zmluva verejnoprávneho charakteru, pričom stanoví mnoho kogentných 

pravidiel, ktorými sa členské štáty musia riadiť. Medzi ne patrí najmä: podmieňovanie prijatia 

za člena WTO pristúpením a národným uznaním vybraných pravidiel Parížskeho dohovoru 

ako aj Bernského dohovoru a účinný „polo-arbitrážny“ systém vyjednávania a riešenia 

konfliktov vyplývajúcich z duševného vlastníctva v rámci špecializovaných panelov.  

 

 Bez povšimnutia neostáva fakt, že pravidlá medzinárodného práva verejného sa 

vytvárajú pomaly a značne ťažkopádne. Aj preto sa pramene práva v tejto oblasti rozlišujú na 

tzv. soft law a hard law. Zároveň sa stáva takmer tradíciou, že prijatiu hard law predbieha soft 

law. Z tohto pohľadu má v oblasti medzinárodného práva duševného vlastníctva význam 

predovšetkým činnosť Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorá pomalým, ale istým 

krokom kompromisov postupne prispieva k unifikácii duševného vlastníctva na celosvetovej 

úrovni (viď kapitolu o Svetovej organizácii duševného vlastníctva). 

 

 

 

 

                                                 
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973J0192:EN:HTML 
28 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: ASPI, a.s., 
2007, s. 36. 
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2.  Pravidlá pre prijímanie medzinárodných zmlúv29 

 

 Význam medzinárodného práva verejného spočíva v ukotvení pravidiel rozhodných 

pre uzavieranie medzinárodných zmlúv.  

 Táto funkcia je v oblasti práv duševného vlastníctva o to dôležitejšia, že 

medzinárodné právo duševného vlastníctva je výhradne kodifikované, tj. použitie obyčají je 

de facto vylúčené.  

 

 Dôležité je rozdelenie medzinárodných zmlúv, alebo jej jednotlivých ustanovení na 

tzv. „self-executing“ to znamená na také, ktoré sú priamo aplikovateľné. Dochádza tým k jej 

bezprostrednému uplatneniu v práve vnútroštátnom. Takéto zmluvy sú v zásade výnimkou – 

napr. vzťahuje sa na Medzinárodný Pakt o občianskych a ľudských právach.  

 Všetky ostatné zmluvy požadujú transformáciu do vnútroštátneho práva. 

 

 Pravidlá pre prijímanie medzinárodných zmlúv stanoví Viedenský dohovor 

o zmluvnom práve z r. 1969. K ratifikácii medzinárodnej zmluvy sa pritom požaduje tzv. 

dvojfázovosť: prvá fáza je splnená podpisom ratifikačnej listiny príslušnou osobou (spravidla 

nim býva prezident republiky), druhá spočíva vo výmene ratifikačných listín. Od 

medzinárodnej ratifikácie je nevyhnutné odlíšiť ratifikáciu vnútroštátnu, ktorá sleduje postup 

stanovený v Čl. 10 Ústavy.  

 

 K medzinárodnej zmluve je možné pristúpiť dodatočne, často krát ale 

bude viazaná na dodatočné podmienky.  

Napr. najčerstvejším zmluvným štátom Parížskeho dohovoru sa stalo Thajsko, 

a to s účinnosťou od 02.08.2008.
30

 

 

 Medzinárodné zmluvy, podobne ako súkromnoprávne zmluvy vnútroštátne, môžu 

byť prehlásené za neplatné alebo ničotné. Typickým príkladom neplatnosti bude, rovnako ako 

vo vnútroštátnom práve, omyl, ktorý bude mať za následok relatívnu neplatnosť 

medzinárodnej zmluvy, alebo vis absoluta, ktorý bude mať za následok neplatnosť absolútnu.  

 

                                                 
29 Spracované podľa Čepelka, Č. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s.134 a násl. 
30 http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/paris/treaty_paris_217.html 
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 Štáty majú takisto možnosť prijať medzinárodné zmluvy s výhradami – to znamená 

prejavia vôľu byť viazané len určitými ustanoveniami, a nie zmluvou ako celkom.  

To je prípad PCT (Patent Cooperation Treaty alebo Zmluve o patentovej spolupráci), ktorá 

v čl. 64 stanoví s akými výhradami je možné stať sa zmluvným štátom tejto medzinárodnej 

zmluvy. Štáty tak majú možnosť nebyť viazané kapitolou II týkajúcou sa tzv. medzinárodného 

predbežného prieskumu prihlášky. Česká republika túto možnosť nevyjadrila a daná 

procedúra sa na ňu plne vzťahuje. 

 

 V dôsledku dynamického vývoje v oblasti priemyselného vlastníctva dochádza 

mnohokrát k najrozličnejším zmenám – tie sa zákonite premietajú aj v ustanoveniach 

medzinárodných zmlúv. Takéto zmeny potom musia byť v súlade s obecným medzinárodným 

právom verejným:  najčastejšie podmienky zmeny medzinárodnej zmluvy stanoví práve sama 

medzinárodná zmluva.  

Napr. Zmluva o patentovej spolupráci  v čl. 60 stanoví, že Zmluva môže byť revidovaná 

v rámci zvláštnej revíznej konferencii zmluvných štátov, pričom o jej zvolaní rozhodne 

Zhromaždenie. Články mimoriadneho významu (zmena kvóra pre hlasovanie na konferencii 

zmluvných štátov, zmeny pravidiel stanovených pre schádzanie sa mimoriadneho a riadneho 

Zhromaždenia, atď.) môžu byť zmenené buď vyššie uvedeným spôsobom alebo podľa čl. 61 – 

to jest mimo revíznej konferencie z podnetu zmluvného štátu, výkonného výboru alebo 

generálneho riaditeľa .  

 

 Medzinárodné právo verejné je do značnej miery ovplyvnené svetovou politikou 

a medzinárodnými vzťahmi. Nie je bez zaujímavosti, že Svetová obchodná organizácia zatiaľ 

ako jediná prijala za člena  Taiwan, ktorého suverenita je jednoznačne popieraná Čínou. 

Prijatie Taiwanu ako rovnoprávneho člena Svetovej obchodnej organizácie, bolo samozrejme 

podmienené ratifikáciou príslušných „GATT“ zmlúv medzi ktoré patrí aj dohoda TRIPS.  
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3.  Štatút a fungovanie medzinárodných organizácií31 

 

 Relatívne novým subjektom v oblasti medzinárodného práva verejného sú 

medzinárodné organizácie, na ktoré štáty previedli väčšiu alebo menšiu časť vlastných 

kompetencií.  

 

 Základným dokumentom je vždy štatút resp. charta príslušnej organizácie. Ten 

stanoví kompetencie, v rámci ktorých medzinárodná organizácia pôsobí. Avšak samotný 

štatút nestačí na to, aby sa organizácia stala plnohodnotným subjektom medzinárodného 

práva. Musia byť splnené ešte dve ďalšie podmienky -  organizácia sa „musí vymaniť 

z podriadenosti vo vzťahu k územnému suverénovi“32 a zjednať pre svojich funkcionárov 

a zamestnancov príslušné zmluvy o výsadách a imunitách.  

 

 Spomínaný štatút potom stanoví príslušné fungovanie medzinárodnej organizácie. 

Ich spôsobilosť vzniká nie ex lege, ale ex contractu. Medzinárodná organizácia v zásade 

vzniká  ako dôsledok diplomatickej konferencie, v rámci ktorého sa príslušné štáty dohodnú 

na jej následnom fungovaní. Náležitosť zmlúv o vzniku nových medzinárodných organizácií, 

ako aj ich štatút sa bude mutatis mutandis riadiť Viedenským dohovorom o zmluvnom práve, 

nakoľko Viedenský dohovor o zmluvách uzatváraných medzi štátmi a medzinárodnými 

organizáciami navzájom doposiaľ nevstúpil v platnosť. 

 Prijatie štátu do medzinárodnej organizácie býva často spojené so splnením určitých 

podmienok.  

V oblasti priemyselných práv sa často opakujú ustanovenia požadujúce predchádzajúce 

členstvo v Medzinárodnej únii na ochranu priemyselného vlastníctva (napr. čl. 62 PCT). 

 

 Pravidlami medzinárodného práva verejného sa bude riadiť aj prípadné vylúčenie 

alebo vystúpenie zmluvného štátu s príslušnej medzinárodnej organizácie. 

Napr. každý zmluvný štát môže vypovedať zmluvu a tým ukončiť členstvo v PCT oznámením 

zaslaným generálnemu riaditeľovi. Výpoveď nadobudne účinnosť 6 mesiacov po tom, čo 

generálnemu riaditeľovi takéto oznámenie došlo (čl. 66 PCT). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                 
31 Spracované podľa Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 
80 a nasl.  
32 Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 82. 
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4.  Cudzinecké právo 

 

 Je jednou z oblastí, kde dochádza k výraznému  prekrývaniu medzinárodného práva 

verejného a medzinárodného práva súkromného. MPV sa bližšie dotýkajú ustanovenia 

o imunitách a výsadách stanovených vybraným osobám – napr. členom diplomatických 

zborov a misií. Tieto výnimky sa síce teoreticky môžu dotknúť  aj našej problematiky, avšak 

sú tak marginálne, že im nebudem venovať bližšiu pozornosť (bližšie k tejto problematike viď 

s. 26). 

 

5. Vymáhanie splnenia povinností a riešenie sporov   

 

 Vymáhanie povinností a riešenie sporov v tejto oblasti práva sa delí do dvoch 

základných skupín – prvou sú tzv. poradné prostriedky (typicky sa bude jednať 

o diplomatické jednania, ustanovovanie vyšetrovacích komisií, rôzne druhy mediácií 

a zmierovacie konania). Do druhej budú spadať prostriedky záväzného riešenia sporov 

pomocou medzinárodnej arbitráže alebo medzinárodného súdnictva. Jedným z takýchto 

arbitrážnych centier je Stály rozhodcovský súd so sídlom v Haagu, a medzinárodným súdom 

v rámci ktorého by prichádzala do úvahy aplikovateľnosť vymáhania práv z duševného 

vlastníctva je Medzinárodný súdny dvor. „Predloženie sporu MSD však nebolo nikdy použité 

z dôvodu ťažkopádnosti konania, napriek tomu, že tvrdení o neslnení záväzkov bol 

dostatok.“33 Podobný súd je možné vysloviť aj nad SRS. 

 

 Pravidlá všeobecného MPV pri riešení sporov využíva aj Arbitrážne a mediačné 

centrum WIPO. Ani v jeho prípade sa však nejednalo o dostatočnú ochranu poskytovanú 

priemyselným právam.  

 

 Skutočnou revolúciou riešenia sporov a vymáhania povinností v oblasti 

priemyselných práv sa stalo až využite mechanizmu DSU (Dispute Resolution 

Understanding) na úrovni WTO, čo bezpochyby prispieva k celkovej atraktivite Svetovej 

obchodnej organizácie. 

 

                                                 
33 Cornish, W.R. in Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s.,2004, s. 39. 
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 Ako uvádza Dobřichovský34, do úvahy prichádzajú dve riešenia sporu: prvým je 

postup panel – odvolanie – kompenzácia a suspenzia koncesií; a druhým dobré služby, 

zmierovacie konanie, sprostredkovanie, arbitráž.  

 

 Spory takto sa riešiace sú spormi vyplývajúcimi z MPV – to znamená, že prebiehajú 

výlučne na medzištátnej úrovni. Účelom je zaistenie hladkého priebehu medzinárodného 

obchodu. Spor zahajuje vláda toho štátu, ktorý má pochybnosti o účinnom dodržiavaní WTO 

zmlúv. Zahájením sporu dochádza k obligatórnym konzultáciám. V prípade, že v priebehu 60. 

dní nie sú úspešné, spor sa presunie do druhej fáze pred tzv. panel. Ten má 6 mesiacov na to, 

aby vypracoval posudok, ktorý následne predloží Orgánu zodpovednému za riešenie sporov. 

Do úvahy tiež prichádza využitie služieb stáleho Odvolaciemu orgánu WTO, jednou zo 

zúčastnených strán sporu.  

 V oblasti priemyselného vlastníctva existuje niekoľko sporov, medzi tie najnovšie 

patrí spor USA voči Číne a Austrália voči ES35. 

 

 WTO však kladie doraz aj na prevenciu, čomu svedčia predovšetkým rozsiahle 

informačné povinnosti zmluvných štátov.  

 

 

Zhrnutie: 

 

 Aj keď na prvý pohľad možno menej dôležité než medzinárodné právo súkromné, 

prínos MPV v oblasti priemyselného vlastníctva je nepopierateľný a nemal by byť odsúvaný 

na druhú koľaj. Stačí spomenúť povýšenie priemyselných práv na práva univerzálne, 

stanovenie štandardov pre efektívne prijímanie medzinárodných zmlúv a vynucovanie ich 

plnenia. 

 Vďaka nejasným hraniciam medzi MPV s MPS sa vzťahy nimi upravované  

v niektorých aspektoch prelínajú tak výrazne, že som váhala, do ktorej kategórie ich zaradiť – 

všeobecne ale môžeme skonštatovať, že na pravidlách MPV sú formulované pravidlá 

vnútroštátne – čo môže mať vplyv aj na medzinárodné právo súkromné. 

   

                                                 
34 Dobřichovský, T. Moderní trendy k duševnímu vlastnictví. Linde Praha, a.s.,2004, s. 39 a násl.  
35 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm a 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds290_e.htm 
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III. kapitola :  Medzinárodné právo súkromné  
 
  

 

V dôsledku roztrieštenosti právnych poriadkov je medzinárodné právo súkromné 

nevyhnutnou súčasťou každého právneho poriadku. Ako s takým sa s nim stretávame už 

v staroveku – typickým príkladom boli grécke „polis“ nachádzajúce sa v Egypte. V zásade sa 

v nich síce aplikovalo právo grécke, avšak v prípade zmlúv bol rozhodujúcim určovateľom 

právneho poriadku jazyk, v ktorom bola zmluva napísaná. Z tohto je možné vydedukovať, že 

existencia kolíznych noriem nie je výdobytkom moderných čias, ale dávno známy právny 

inštrument.  

 

V dnešnom pojatí je medzinárodné právo súkromné  súborom právnych noriem, ktoré 

upravujú „súkromnoprávne vzťahy s medzinárodným prvkom (tj. vzťahy práva občianskeho, 

obchodného, rodinného a pracovného) s medzinárodným prvkom, vrátane právnych noriem 

upravujúcich postup súdov a iných orgánov a účastníkov, príp. aj iných osôb, a vzťahy medzi 

nimi vznikajúce v konaní o súkromnoprávnych veciach, ktoré obsahujú medzinárodný 

prvok.“36 Nie všetky vzťahy budú tejto definícii odpovedať – aplikovateľné budú iba právne 

vzťahy s absolútnym medzinárodným prvkom a zároveň sú tieto vzťahy obmedzené na 

vzťahy výlučne súkromnoprávne.  

 

 

Vzťahy s medzinárodným prvkom a priemyselné vlastníctvo 

 

„Charakteristickou pre právnu úpravu týchto práv vo vzťahu s medzinárodným prvkom je 

priama úprava zjednaná medzinárodne. Hospodárske záujmy nútili hlavne veľké podniky 

koncom 19. storočia snažiť sa prekonať územnú obmedzenosť týchto práv, ktorá v spojení 

s ich potenciálnou ubiquitou znižovala hospodársky význam vynálezov a diel, ktoré sa mohli 

v cudzine voľne užívať.“37  

 

                                                 
36 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk, 2004, 
s.22. 
37 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk, 2004, 
s.283. 
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Podľa prof. Kučeru súkromnoprávny vzťah obsahuje medzinárodný prvok vtedy, ak je 

vzťah k zahraničiu „daný u:  

1. subjektu právneho vzťahu; 

2. skutočnosti právne významnej pre vznik a existenciu právneho vzťahu; 

3. predmetu právneho vzťahu; alebo 

4. právneho vzťahu, ktorý právne súvisí alebo je právne závislý na inom právnom 

vzťahu, ak sa tento hlavný vzťah riadi cudzím právom.“38  

 

Pri aplikácii tejto všeobecnej poučky na priemyselné vlastníctvo budú reálne použiteľné 

normy medzinárodného práva súkromného v nasledujúcich situáciách :  

 

1. Vynálezca pochádza z krajiny X a v krajine Y bude jeho vynález patentovaný; 

2. Uplatnenie práva priority v rámci prihlasovania ochrannej známky;  

3. Falšovanie a cezhraničný predaj predmetov, ktoré sú chránené priemyselným 

titulom; 

4. Kúpna zmluva obsahuje zjednania o používaní ochrannej známky – príp. právne 

vady vyplývajúce z takejto zmluvy. 

 

 

Vnútroštátna úprava  

 

Postavenie medzinárodného práva súkromného v rámci právneho poriadku je otázkou 

vnútroštátnej úpravy. V niektorých právnych poriadkoch môže byť upravený v rámci 

obecného práva občianskeho. V iných nemusí byť vôbec kodifikovaný – v tomto prípade 

bude zohrávať významnú úlohu sudca, ktorý určí záväzné použitie vnútroštátneho alebo 

zahraničného právneho poriadku, a to aj za pomoci predchádzajúcich súdnych stanovísk 

(judikatúry). 

 V Českej republike sa týmito otázkami zaoberá zákon o medzinárodnom práve 

súkromnom39. Určí kolízne normy, na základe ktorých sa potom aplikuje príslušný právny 

poriadok za predpokladu neexistencie priamej normy aplikovateľnej v danej situácii. Z toho 

                                                 
38 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk, 2004, 
s. 18. 
39 Zákon č. 93/1967 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov. 
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vyplýva, že ak v danom súkromnoprávnom vzťahu s medzinárodným prvkom nie je možné 

použiť priamu hmotneprávnu normu, je potrebné vzťah subsumovať pod kolíznu normu.  

 

1.  Normy medzinárodného práva súkromného a ich praktická aplikácia 

 

Už bolo vyššie naznačené, že pre medzinárodné právo súkromné sú charakteristické 

predovšetkým dva typy právnych noriem – normy nepriame, tiež nazývané tzv. kolízne 

normy, a normy priame.  

 

Normy kolízne pri strete, kolízii, dvoch alebo viacerých právnych poriadkov určia, 

ktorý z nich bude v danom prípade aplikovateľný – obmedzia sa však iba na odkaz na hmotné 

alebo procesné právo toho ktorého štátu bez toho, aby samé akýmkoľvek postupom právne 

tieto vzťahy upravovali. V praxi sú označované ako normy, ktoré pôsobia nepriamo – po 

určení rozhodného právneho poriadku sa aplikuje vnútroštátne právo. 

 

Opakom kolíznych noriem sú normy priame, uplatniteľné bez odkazu kolíznej normy, 

ktoré odzrkadľujú medzištátne dohody o aplikácii konkrétneho riešenia v danej situácii. 

Upravujú práva a povinností účastníkov súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným 

prvkom bezprostredne. 

Typickým príkladom priamej normy je ustanovenie 5ter Parížskeho dohovoru o tom, že 

v žiadnej krajine sa nebude pokladať za porušenie práv majiteľa patentu , ak sa tento použije 

na lodiach v ostatných krajinách Únie v zariadeniach v lodnom telese, v stroji, v lodnej 

výstroji a v inom príslušenstve, ak sa tieto lode dostanú na čas alebo náhodne do vôd 

príslušnej krajiny s výhradou, že sa  takýto patent využije výhradne pre potreby lodné. 

Odstavec 2 obsahuje podobné ustanovenie v súvislosti s leteckými a pozemnými vozidlami.  

 

 

Kolízne normy  

Kolízne normy sú hlavným nástrojom medzinárodného práva súkromného. Použijú sa 

pri strete viacerých právnych poriadkov, pričom určujú, ktorý z dotknutých právnych 

poriadkov je (event. bude) použiteľný.  
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Rozoznávame rôzne delenia kolíznych noriem, napr. ich môžeme deliť na kogentné 

a dispozitívne, samostatné, nesamostatné a  pomocné, jednostranné a dvojstranné.  

Kľúčovým pojmom v oblasti kolíznych noriem je hraničný určovateľ. Ten je 

skutočnosťou významnou pre určenie rozhodného právneho poriadku. Druhy hraničných 

určovateľov môžu súvisieť:  

1. so subjektom právneho vzťahu (napr. štátna príslušnosť, bydlisko, sídlo PO); 

2. so skutočnosťou na základe ktorej právny vzťah vznikol (napr. miesto, kde bol 

učinený vykonaný úkon – lex loci actus, miesto nedovoleného úkonu, deliktu, miesto 

udalosti zakladajúce nárok na náhradu škody, miesto vzniku škody); 

3. so správaním účastníkov (napr. miesto výkonu práce, miesto plnenia); 

4. s vecou alebo hodnotou (napr. poloha veci, miesto ochrany práva k nehmotnému 

statku – lex loci protectionis); 

5. s obsahom právneho vzťahu (týka sa výhradne právnych vzťahov akcesorických).  

V prípade priemyselného vlastníctva, môže byť hraničný určovateľ rôzny – už v úvode 

práce som naznačila, že ochrana priemyselných práv je teritoriálna, aplikuje sa teda zásadne 

iba na mieste, kde  nehmotný statok požíva právnej ochrany, tzv. lex loci protectionis.  

Zároveň však môže dôjsť k situácii, keď je priemyselne právny titul chránený na 

územiach viacerých krajín – a len na území niektorých z nich dôjde k porušeniu takéhoto 

priemyselne právneho titulu. V takomto prípade vyvstáva otázka, ktorý právny poriadok je 

aplikovateľný, inými slovami - ktorý z právnych poriadkov je tzv. lex causae. Jeho určenie je 

mimoriadne významné – od neho sa totiž budú odvíjať práva a povinností majiteľa 

priemyselne právneho titulu a eventuálne aj tretích osôb.  

Rovnako nejednoznačná situácia nastane aj v prípade zmluvných vzťahov – 

najtypickejším príkladom je licenčná zmluva alebo transfer technológií z/do zahraničia.  

Uvedený rozbor v zásade súhlasí aj s hodnotením prof. Kučeru, že u práv vyplývajúcich 

z duševného vlastníctva „kolízne právna problematika vyvstane pri záväzkových právach, 
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konkrétne zo zmlúv ohľadne týchto práv a tiež u záväzkových vzťahov vznikajúcich v dôsledku 

porušenia týchto práv.“40 

 Z predchádzajúceho výkladu je zrejmé, že v určitých prípadoch pri styku so zahraničím 

dochádza k tzv. kvalifikačným problémom. Z dôvodu ochrany priemyselne právneho titulu vo 

viacerých krajinách totiž nie je vylúčená aplikácia pravidiel medzinárodného práva 

súkromného viacerými štátmi naraz. Problém nenastane, keď všetky takto dotknuté normy 

viacerých medzinárodných práv súkromných stanovia rovnaké pravidlo. K nemu dochádza 

iba v prípade, že kolízne normy dotknutých štátov obsahujú iné riešenie – to znamená 

nezhodnú sa v určení rozhodného práva. V takom prípade bude podľa odborníkov v oblasti 

medzinárodného práva súkromného potrebné postupovať analyticky a dôsledne zhodnotiť 

konkrétnu situáciu prípad od prípadu.  

 

2.  Cudzinecké právo  

2.1.  Postavenie cudzincov 

V súlade so všeobecným pravidlom formulovaným v zákone o ZMPS v § 32 odst. 1 sú 

cudzím štátnym príslušníkom priznané rovnaké práva a povinnosti ako českým.  

Limitom tejto definície je tzv. formálna vzájomnosť – tá sa uplatní za predpokladu, že 

tretí štát neposkytuje českým štátnym príslušníkom práva, ktoré priznáva svojím štátnym 

príslušníkom. V takomto prípade môže Ministerstvo zahraničných vecí rozhodnúť 

o neuplatnení vyššie uvedenej základnej zásady.  

Naproti tomu princíp materiálnej vzájomnosti potom spočíva vo vzájomnom uznaní 

o aplikácii konkrétnych práv a povinností na štátnych príslušníkov konkrétnych krajín. Je 

typickým nástrojom procesného práva. Rozhoduje o ňom konkrétny orgán (súd) v medziach 

toho, čo pripustí Ministerstvo spravodlivosti.  

Princíp formálnej vzájomnosti sa plne aplikuje v oblasti práv priemyselného 

vlastníctva – napr. u patentov a ochranných známok.  

 

                                                 
40 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk, 2004, 
s.283. 
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V prípade ochranných známok sú práva osôb, ktoré nemajú podnik, miesto trvalého 

pobytu alebo sídlo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru,  alebo štátu, ktorý 

je členom Svetovej obchodnej organizácie, poprípade nie sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, 

rovnaké ako práva českých štátnych príslušníkov (podnik, miesto trvalého pobytu alebo sídla 

na území ČR) iba za splnenia podmienky  vzájomnosti. 41 Takéto osoby budú povinné nechať 

sa v konaní pred ÚPV zastúpiť.  

 Toto pravidlo sa neuplatní v prípade fyzickej osoby, ktorá je štátnym príslušníkom 

členského štátu Európskej Únie alebo EHZ a na území Českej republiky sú usadení alebo 

poskytujú služby, ako aj na právnické osoby, ktoré majú správu alebo sídlo na území 

členského štátu EÚ/EHZ.  

 

Podobne stanoví podmienku vzájomnosti aj patentový zákon: osoby, ktoré majú sídlo 

na území štátu, ktorý je zmluvou stranou Parížskeho dohovoru alebo ktorý je členom Svetovej 

obchodnej organizácie, majú rovnaké práva ako občania Českej republiky. Ako však 

zdôrazňuje zákon, ustanovenia medzinárodnej zmluvy týmto nesmú byť dotknuté42.  

 

 

  Obdobné ustanovenie ale chýba v zákone o priemyselných vzoroch. Ten stanoví iba 

povinné zastúpenie pred ÚPV v prípade osoby, ktorá nemá na území Českej republiky 

bydlisko alebo sídlo43.  
 

   

 Z predchádzajúcich odstavov je zrejmý špecifický režim a privilegované postavenie 

osôb, ktorých ochranu zastrešujú medzinárodné zmluvné dokumenty. Takýto režim je 

pochopiteľný z dôvodu aplikačnej prednosti medzinárodnej zmluvy podľa článku 10 Ústavy. 

Sloboda každého štátu stanoviť vlastné pravidlá aplikovateľné na cudzincov je teda 

obmedzená predovšetkým medzinárodnými zmluvami.  

 Tie stanovia, ktorý režim sa uplatní v súvislosti s cudzincami. Medzi tie najtypickejšie 

v oblasti majetkových práv patria tzv. doložka národná alebo asimilačný režim, doložka 

preferenčná a doložka najvyšších výhod.  

Doložka najvyšších výhod – zaručuje nediskrimináciu medzi tretími štátmi vo vzťahu 

k východiskovému štátu. Východiskový štát pritom môže na vlastných príslušníkov aplikovať 

                                                 
41 § 46 zákona o ochranných známkach č.441/2003 Zb., v znení neskorších predpisov. 
42 § 76 zákona o patentoch a zlepšovacích vynálezoch č.527/1990 Zb., v znení neskorších predpisov. 
43 § 45 zákona o priemyselných vzoroch č.207/2000 Zb.,v znení neskorších predpisov. 
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priaznivejší režim. Táto doložka nesleduje „zrovnoprávnenie cudzincov s vlastnými štátnymi 

príslušníkmi, ale naopak zrovnoprávnenie cudzincov medzi sebou.“44 

Konkrétnym príkladom je ustanovenie o  zachádzaní podľa najvyšších výhod obsiahnutým 

v dohode TRIPS v čl. 4, ktorá stanoví všeobecnú povinnosť krajiny, ktorá priznala občanom 

ktorejkoľvek inej krajiny akúkoľvek výhodu, prednosť, výsadu alebo oslobodenie, aby ju 

okamžite priznala aj občanom všetkých ostatných členských krajín. Z tohto pravidla však 

existujú určité výnimky: tie vyplývajú predovšetkým z medzinárodných dohôd o právnej 

pomoci alebo výkone práva všeobecnej povahy, ktoré sa neobmedzujú zvlášť na duševné 

vlastníctvo; a tiež tie, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa k ochrane 

priemyselného vlastníctva a ktoré vstúpili v platnosť pred vstupom v platnosť Dohody o WTO 

za predpokladu, že boli vopred oznámené Rade pre TRIPS a nepredstavujú svojvoľnú 

a neoprávnenú diskrimináciu voči občanom ostatných Členov45. 

Rovné zaobchádzanie alebo asimilačný režim – jeho podstatou je aplikovanie 

rovnakých práv a povinností na cudzích štátnych  príslušníkov. „Reciprocitu tu zakladá už 

samotná zmluva, jedná sa však len o reciprocitu formálnu, to znamená, že sa nejedná 

o konkrétne práva, ktoré sú vzájomne poskytované, ale iba o rovnaké zachádzanie s cudzími 

štátnymi príslušníkmi.“46  

TRIPS obsahuje aj ustanovenia o tzv. národnom zaobchádzaní. Stanoví, že „každý člen 

poskytne občanom ostatných Členov zachádzanie nemenej priaznivé, než aké poskytuje svojim 

vlastným občanom, týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva s výnimkami už poskytnutými 

v Parížskom dohovore,... Členovia môžu využívať aj výnimky vo vzťahu k súdnym a správnom 

konaniam, vrátane výberu sídla alebo menovania zástupcu iba v prípade, ak je to nevyhnutné 

pre zaistenie zhody s právnymi predpismi, ktoré nie sú nezlučiteľné s ustanoveniami tejto 

Dohody a zároveň takéto postupy nie sú uplatňované spôsobom zakladajúcim skryté 

obmedzenie obchodu.“47    

 

 

                                                 
44 Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s.372. 
45 Čl. 2 TRIPS, zdelenie č.191/1995 Zb., v znení neskorších predpisov. 
46 Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s.373. 
47 Čl.3 TRIPS, zdelenie č. 191/1995 Zb., v znení neskorších predpisov. 
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2.2.  Povinné zastúpenie cudzincov                                                                                                                            

„Povinnosť zastúpenia cudzincov v konaní pred Úradom je obvyklá v každom 

patentovom práve. Je daná zvláštnosťou národných či regionálnych patentových systémov 

a požiadavkami na hospodárne a efektívne konanie. Takáto úprava je výslovne vyhradená 

krajinám Parížskeho dohovoru a nie je obmedzením národného režimu. Nesplnenie tejto 

povinnosti v konaní prihlasovacom je formálnou vadou prihlášky, ktorú je možné odstrániť. 

Neodstránenie vady má za následok zastavenie konania.“48 Takáto povinnosť je stanovená aj 

pri iných priemyselne právnych tituloch – ako tvrdí Horáček, je „obvyklá vo všetkých 

zákonoch na ochranu priemyselného vlastníctva, pretože umožňuje lepšiu komunikáciu medzi 

úradmi priemyselného vlastníctva a prihlasovateľmi.“49 

 

Povinným zastúpením sa rozumie zastúpenie patentovým zástupcom alebo 

advokátom. Táto povinnosť však prešla určitým vývojom a neplatí bezhranične – v súvislosti 

s pristúpením ČR do EÚ sa povinné zastúpenie neaplikuje na príslušníkov členských štátov 

EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou EHZ (resp. právnickej osoby, ktoré majú na území 

EÚ/EHZ svoju správu alebo sídlo), a ktoré sú na území ČR usadené, alebo poskytujú služby. 

 

 

3.  Stret právnych poriadkov 

 

3.1. Zmluvné vzťahy 

 

 Zmluvné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva nie sú ničím ojedinelým. Súvisí 

to samozrejme s ich súkromnoprávnou povahou. Ako uvádza prof. Knap50, v oblasti 

priemyselných práv zohrávajú významnú úlohu zmluvy, ktorými sa buď prevádza právo 

k nehmotnému statku, alebo sa druhej osobe udeľuje právo takýto nehmotný statok používať. 

 

                                                 
48 Pítra, V. a kol.  Ochrana průmyslového vlastnictví. I. Patentový zákon, ochrana průmyslových vzorů, zákon o 
ochraně polovodičových výrobků a předměty související, zákon o patentových zástupcích [Komentář].1. vydání. 
Vydal SEVT, a.s.nakladatelství FRANCES,a.s. v edici Komentované zákony: Praha, 1992, s. 94. 
49 Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
Zákon o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 262. 
50 Knap, K. , Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 244. 
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 V úvode diplomovej práce som naznačila, že práva vlastníctvo je sporným právnym 

termínom a priemyselné práva v zásade nie sú vecami v zmysle Občianskeho zákonníka. 

Vyvstáva teda otázka, či je na ne možné aplikovať ustanovenia o jednotlivých zmluvných 

typoch upravených jednak v Občianskom a jednak v Obchodnom zákonníku. Ustálená prax 

napovedá tomu, že tieto ustanovenia budú aplikovateľné a to cez pojem „nehmotný statok“ 

resp. „nehmotná vec“. Rozsah dispozičných úkonov s priemyselnými právami stanovia 

jednotlivé zákony pre konkrétne právne tituly. V náväznosti na ne sa potom aplikuje celá 

škála súkromnoprávnych noriem obsiahnutá vo viacerých zákonoch. 

Napr. ZoOZ v § 17 stanoví, že ochranná známka môže byť predmetom záložného práva, 

predmetom výkonu rozhodnutia, a rovnako môže byť zahrnutá do konkurznej podstaty 

v konkurznom konaní alebo do zoznamu majetku v konaní o vyrovnaní. 

 

 

 V rámci bližšieho výkladu jednotlivých dispozičných úkonov v oblasti 

priemyselného vlastníctva je nevyhnutné venovať sa hneď na úvod rozdielu medzi prevodom 

a prechodom práva. Pri prevode dôjde k  zmene majiteľa priemyselného práva výlučne na 

základe právneho úkonu. Ako prechod sú definované tie zmeny majiteľa priemyselného 

práva, ku ktorým dochádza v dôsledku iných právnych skutočností, napr. udalosti – pri smrti 

majiteľa.  

 

 Čo sa týka prevodu - najtypickejším zmluvným typom, ktorý priamo predpokladajú 

zákony týkajúce sa priemyselne právnych titulov je licencia. Často bude k dispozícii 

s priemyselnými právami dochádzať aj v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, menej sa 

v praxi budú vyskytovať zmluvy darovacie, zámenné, záložné. Vylúčené nie sú ani zmluvy 

inominátne – zmluvy týkajúce sa prevodu know-how, transferu technológií, zmluvy 

o vedeckej či technickej spolupráci.  

 

3.1.1. Licenčná zmluva 

 

 V českom právnom poriadku s ňou expressis verbis počítajú jednotlivé priemyselne 

právne zákony, napr. ZoOZ v § 18 a ZoPV v § 32. Obe spomínané ustanovenia nás zároveň 

odkazujú na úpravu licenčnej zmluvy v Obchodnom zákonníku, ktorá stanoví základné 

pravidlá pre tento zmluvný typ. Jej úprava je pritom dispozitívna, s výnimkou § 508 a 509 

odst. 1, ktoré stanovia, že licenčná zmluva je dohoda, ktorou poskytovaľ oprávňuje 
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nadobúdateľa k výkonu práv z priemyselného vlastníctva, a to v dojednanom rozsahu, na 

dojednanom území a nadobúdateľ sa zaväzuje k plateniu alebo platbe určitej úplaty. Zákon 

pod sankciou neplatnosti požaduje písomnú formu tejto zmluvy. Okrem toho tiež požaduje 

zápis do príslušného registra, ak tak stanoví zvláštny predpis – účinky voči tretím osobám 

napr. v prípade ochrannej známky nastanú až zápisom do registra v súlade s § 18 odst. 3 

ZoOZ. 

 

 Pre úplnosť dodávam, že zvláštnou licenciou je tzv. nútená licencia týkajúca sa 

výhradne patentov v zmysle § 19 ZoV. Je to licencia verejnoprávna, ktorá je udelená aj proti 

vôli majiteľa patentu. Pritom je možné previesť ju iba v rámci prevodu podniku alebo jeho 

časti.  

 

 

  a. Medzinárodný prvok 

  

 Medzinárodný prvok v týchto vzťahoch môže spočívať v tom, že zmluvná strana nie 

je štátnym príslušníkom, resp. nemá trvalé bydlisko na území Českej republiky 

(medzinárodný prvok je daný u subjektu vzťahu). Ďalšia do úvahy prichádzajúca možnosť, sa 

týka predmetu priemyselne právneho vzťahu – priemyselne právny titul je registrovaný 

v jednej krajine ale v zahraničí nastávajú jeho účinky.  

 

Zmluvy s medzinárodným prvkom sú zmluvami, ktoré svojím základným obsahom 

v zásade zodpovedajú hlavným požiadavkám vnútroštátneho práva, ale existencia 

medzinárodného prvku má za následok, že „účastníci týchto zmlúv sa správajú inak ako 

účastníci vnútroštátnych zmlúv, pričom  je nevyhnutné zistiť, ktorým právnym poriadkom sa 

tieto právne vzťahy spravujú, lebo prekračujú medze jednej štátnej suverenity.“51 

 

Takéto vzťahy sa budú v prvom rade riadiť právnym poriadkom, ktorý si strany 

výslovne zjednali (tzv. lex electa).  

 

 

 

                                                 
51 Knap, K. , Kunz, O.,Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 258. 
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b. Riešenie v českom  práve 

 

Rozhodné právo a Rím I 52  

 

Pod pojmom Rím I býva označovaný Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre 

zmluvné záväzkové vzťahy. Uzavretý bol v r. 1980 vtedajšími štátmi EHZ. V rámci acquis 

communautaire sa stal záväzným aj pre Českú republiku. Jeho právny základ je od počiatku 

sporný – neopiera sa o čl. 293 ZES, preto je možné prikloniť sa k názoru, že sa jedná 

o medzinárodnú zmluvu, ktorá nie je priamou súčasťou práva Spoločenstva, avšak vzhľadom 

k Protokolom – prvému a druhému- k Dohovoru bol jej výklad prenechaný ESD. Nech je jej 

štatút akýkoľvek, pre nás je podstatné to, že sú ňou viazané všetky členské štáty EÚ.  

 

Podľa Ríma I sa v prvom rade uplatní pravidlo lex electa alebo lex conractus. Právny 

vzťah danej zmluvy sa teda bude riadiť tým právnym poriadkom, ktorý si zvolili strany. 

Takáto voľba bude v praxi najčastejšie určená explicitne, nie je vylúčená aj voľba viacerých 

právnych poriadkov (samozrejme, tieto rozličné právne poriadky sa budú aplikovať na rôzne 

ustanovenia, z logiky veci vyplýva, že na jedno ustanovenie je možné aplikovať iba jeden 

právny poriadok). Strany si za rozhodné právo môžu zvoliť aj právo tretej krajiny. Pozor si 

však musia dávať na eventuálne obchádzanie zákona. Podľa Rozehnalovej „sa v praxi 

najčastejšie objavuje právny poriadok štátu sídla poskytovateľa licencie a právny poriadok 

štátu sídla nadobúdateľa.“53 

Rímska zmluva takisto pripúšťa zmenu tohto rozhodného práva.   

Zaujímavosťou je aj prípustnosť zvoliť si rozhodné právo, tá sa podľa Kučeru54 bude 

riadiť právnym poriadkom štátu, ktorý takéto dojednanie umožňuje. Nemožno súhlasiť 

s názorom, že o prípustnosti sa bude rozhodovať podľa právneho poriadku štátu, ktorý si 

strany zvolili.  

  

 V prípade, že zmluvy týkajúce sa duševného vlastníctva neobsahujú ustanovenia 

o voľbe práva, situácia sa skomplikuje. Podľa Ríma I sa bude musieť aplikovať ustanovenie 

tzv. najužšieho vzťahu.  

                                                 
52 Spracované podľa Ondřej, J. Vybrané otázky kolizní úpravy smluvních závazkových vztahů v ES/EU. Právní 
rozhledy, 20/2007, s. 739-745. 
53 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006,  s. 498. 
54 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk, 2004, 
s. 128. 
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Ten sa bude líšiť prípad od prípadu. V krajine, kde je právo registrované sa väčšinou 

uplatnia tzv. kvázi vecne právne účinky55. Určitú nápovedu poskytuje čl. 4 odst. 2 Ríma I, 

ktorý stanoví, že krajina najužšieho spojenia je tá, v ktorom má strana poskytujúca pre 

zmluvu charakteristické plnenie v okamihu jej uzavretia obvyklé bydlisko, alebo hlavné sídlo, 

tiež nazývaná domnienkou charakteristického plnenia. 

 

Z hľadiska právnej komparatistiky doplním, že podľa prof. Knapa bolo v minulosti 

v takýchto prípadoch  „rozhodujúce vždy právo tej krajiny, kde je určitému nehmotnému 

statku, ktorý má byť napríklad prevedený, resp. majú byť k nemu prevedené príslušné práva, 

poskytovaná ochrana, teda lex loci protectionis.“56 To znamená, že možnosť previesť právo 

k priemyselnému titulu z krajiny, kde titul už bol chránený, sa riadil právom tohto štátu a nie 

právom štátu, do ktorého malo byť toto právo prevedené.  

 

 De lege ferenda je ale z hľadiska právnej istoty predvídateľná pozitívna zmena – na 

základe exitujúceho návrhu Ríma I57, ktorým sa má v blízkej budúcnosti 

„zkomunitarizovať“58 medzinárodná zmluva Rím I,  sa predpokladá nasledujúce pravidlo: 

„zmluvy týkajúce sa duševného vlastníctva sa pri absencii voľby rozhodného práva  riadia 

právom krajiny,  v ktorej má osoba, ktorá právo prevádza alebo udeľuje obvyklé bydlisko“ 

(čl. 4 odst. 1 písm. f)).  

 

3.2. Porušenie práv
59

 

 

 Komunitárne autority nezaháľali ani v oblasti mimozmluvných porušení práv. Týmito 

sa vo všeobecnej, ale aj konkrétnej rovine venuje tzv. Rím II. Jeho zaujímavosťou je 

predovšetkým to, že napriek fixne stanoveným pravidlám, poskytuje priestor na zmenu 

rozhodného právneho poriadku na základe užšej väzby: „Z tohto dôvodu toto nariadenie pri 

všeobecnom pravidle, ale aj pri osobitných pravidlách a v niektorých ustanoveniach obsahuje 

tzv. "únikovú klauzulu", ktorá umožňuje odchýliť sa od týchto pravidiel, ak je zo všetkých 

okolností prípadu zrejmé, že civilný delikt má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou. Tento súbor 
                                                 
55 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 489. 
56 Knap, K. , Kunz, O., Opltová, M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. ACADEMIA, Nakladatelství 
České Akademie věd: Praha, 1988, s. 259. 
57 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0654:EN:NOT 
58Preklad franúzskeho textu: „destiné à „communautariser“ le droit international privé“ podľa Azéma, J., 
Galloux, J.-C. Droit de la propriété industrielle, Paris: Précis Dalloz, 2006, s.63. 
59 Spracované podľa Bělohlávek, A.J.Nařízení „Řím II“ vstoupilo v platnost. Právní zpravodaj, říjen 2007, s. 6-
8. 
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pravidiel tak vytvára flexibilný rámec kolíznych noriem. Rovnako umožňuje súdu konajúcemu 

vo veci pristupovať k jednotlivým prípadom vhodným spôsobom.“60 

 

 Samozrejme, tak ako aj v oblasti zmluvných vzťahov sa na prvé miesto radí voľba 

strán. Pri jej neexistencii sa ako všeobecné pravidlo V Ríme II uvádza tzv. pravidlo lex loci 

damni, teda právo tej krajiny, v ktorej škoda vznikla. To sú všeobecné pravidlá pre 

mimozmluvnú zodpovednosť. 

 

 Iná je situácia u mimozmluvných porušení priemyselných práv, ktoré Rím II 

zatrieďuje do kategórie civilných deliktov. Podľa čl. 8 sa uplatní ako prvé pravidlo lex loci 

protectionis – teda právny poriadok tej krajiny, na území ktorej je toto právo chránené. 

V odst. 2 potom uvádza, že pri porušení práva vyplývajúceho z jednotného titulu 

Spoločenstva, sa aplikuje pravidlo lex loci damni, teda dôjde k aplikácii právneho poriadku 

krajiny, ku ktorej došlo k porušeniu, pokiaľ ide o otázky, na ktoré sa nevzťahuje príslušný 

právny nástroj Spoločenstva. Odst. 3 stanoví, že od práva určeného podľa odst. 1 a 2 nie je 

možné odchýliť sa dohodou strán – eliminuje teda zásadu všeobecnej zmluvnej rovnosti strán 

v tejto oblasti. 

 

 

4.   Stret právomocí a príslušnosti právnych poriadkov  

 

4.1.  Riešenie v českom právnom poriadku 

 

Riešenie tejto otázky patrí do odvetvia medzinárodného práva procesného. Otázka, 

ktorú si kladieme je tá, či je daná právomoc českých súdov v danom súkromnoprávnom spore 

s medzinárodným prvkom.  

 

Na tomto mieste je dôležité ozrejmiť rozdiel medzi právomocou a príslušnosťou – 

právomoc českých súdov je vždy chápaná v súvislosti s medzinárodným prvkom a ZMPS v § 

37 v otázkach o majetkových veciach (týka sa to našich ustanovení o priemyselnom 

vlastníctve) stanoví, že právomoc českých súdov je takýchto sporoch daná, ak je daná ich 

príslušnosť podľa českých právnych predpisov, ktorými je Občiansky súdny poriadok. 

 

                                                 
60 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 226. 
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Právomoc českých súdov môže byť určená aj tzv. prorogačnou dohodou strán, tj. 

strany sa navzájom dohodnú, že eventuálny spor medzi nimi bude vyriešený českým súdnym 

orgánom. ZMPS výslovne pripúšťa, aby si strany zvolili aj inú než českú jurisdikciu. 

Rovnako si strany môžu dohodnúť, že spory medzi nimi budú urovnané na úrovni arbitrážnej.   

Samozrejme v oboch prípadoch sa bude vychádzať z obecného pravidla lex loci 

protectionis, ktoré musí byť dodržané preto, aby k eventuálnemu súdnemu konaniu mohlo 

dôjsť.  

 

Pritom základnou zásadou medzinárodného práva procesného je, že sa postupuje 

podľa tuzemských procesných predpisov, teda tzv. lex fori. To potvrdzuje aj  § 48 ZMPS, 

ktorý stanoví, že „československé súdy postupujú podľa československých procesných 

predpisov, pričom všetci účastníci majú rovné postavenie pri uplatňovaní svojich práv“. Toto 

pravidlo platí aj naďalej, ale s ohľadom na rozdelenie Československa 01.01.1993 sa namiesto 

slova československé použije termín české.  

 

 Vzhľadom k pristúpeniu Českej republiky do EÚ, je potrebné brať do úvahy aj 

komunitárne pramene. V tejto oblasti bude priamo aplikovateľné Bruselské nariadenie  č. 

44/2001 (ES) o súdnej príslušnosti a výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach občianskych 

a obchodných (tzv. Brusel I), ktoré potvrdzuje použitie tzv. forum shopping pravidla, podľa 

ktorého žalobca môže podať voči žalovanému  žalobu vo viacerých členských štátoch EÚ: 

v zásade má na výber medzi krajinou, v ktorej má žalovaný bydlisko a krajinou, v ktorej bola 

spôsobená škoda (lex loci damni), prípadne aj v na území toho členského štátu, na ktorom 

k plneniu zmluvnej povinnosti malo dôjsť. Žalobca má tak na výber z viacerých jurisdikcií – 

to je mimoriadne výhodné vzhľadom k súdnym prieťahom v niektorých členských štátoch 

EÚ. 

 

 Samozrejme, aj Brusel I, dáva stranám plnú voľnosť v oblasti výberu jurisdikcie. 

V prípade, že tak strany učinia, bude nimi vybranému súdu podliehať predmetný súdny spor. 

Takáto právomoc bude výlučná, pokiaľ sa strany nedojednajú inak.  

Brusel I samozrejme stanoví mnoho výnimiek, avšak nakoľko tie  sa nedotýkajú 

priemyselného vlastníctva, nebudem im venovať zvláštnu pozornosť. 

 

 

 



 36 

4.2.  Právomoc a príslušnosť francúzskych súdov 

 

V tejto súvislosti je zaujímavý pohľad francúzskych autorov61 na právomoc 

francúzskych súdov v oblasti priemyselného vlastníctva. Tí rozlišujú štyri okruhy otázok 

týkajúcich sa priemyselne právnych vzťahov, ktoré prichádzajú do úvahy v súvislosti so 

súdnou právomocou– prvým z nich sú otázky týkajúce sa platnosti priemyselne právneho 

titulu, druhým z nich sú potom „vlastnícke“ spory62,  treťou spory vyplývajúce zo zmluvných 

vzťahov a štvrtou falšovanie priemyselne právnych titulov.  

 

V prípade prvej kategórie sa bezvýhradne uplatní lex loci protectionis. 

 

 Druhá varianta má svoje využitie iba u patentov – je charakteristická pre francúzsku 

judikatúru, postavenú ne teórii „jednotného“ patentu:  jedná sa o jeden vynález -  jedného 

vynálezcu – a prihláška takéhoto vynálezu bola podaná na území Francúzska, o ktorú sa 

opierali všetky následné zahraničné prihlášky. Francúzsky sudca sa preto cíti príslušným 

 rozhodnúť o štatúte cudzích patentov, vrátane uloženia povinnosti k prevodu/prechodu 

takéhoto  patentu. Táto prax je prijímaná rozporuplne a v neposlednom rade je aj ostro 

kritizovaná lokálnou – francúzskou – judikatúrou a doktrínou. 

 

V treťom prípade sa uplatnia rovnaké pravidlá, ako v českej právnej úprave: tj. 

aplikuje sa Bruselské nariadenie. Napriek tomu sa však doporučuje stanoviť príslušnosť 

francúzskych súdov expressis verbis, a to vrátane nútených licencií. 

 

V poslednom prípade rozlišuje francúzsky zákonodarca, či sa jedná o „prehrešok“ voči 

právu súkromnému, alebo verejnému – konkrétne právu trestnému. Z pohľadu práva trestného 

môže byť falšovanie trestné iba vtedy, ak príslušný právny poriadok takýto trestný čin pozná. 

Ak k tejto podmienke prirátame charakteristickú črtu priemyselného vlastníctva, teda 

teritoriálnu ochranu, je nám zrejmé, že medzinárodné trestne právne postihy v tejto oblasti 

nebudú časté.  

                                                 
61 Azéma, J., Galloux, J.-C. Droit de la propriété industrielle, Paris: Précis Dalloz, 2006, s. 64-70. 
62 Terminus technicus priemyselné vlastníctvo je charakteristický pre priemyselné práva vo Francúzsku. 
 



 37 

Iná je situácia v oblasti civilnej, kde je spolupráca v týchto veciach zabezpečená už 

spomínaným Bruselským nariadením. Mimo územie EÚ bude riešenie zložitejšie a závisieť 

bude na legislatíve a praxi dotknutých štátov.  

 

Záverom nezostáva len dodať, že teória jednotného patentu by v ČR nemala miesto. 

V ostatných prípadoch môžeme skonštatovať značnú podobnosť – tá je bezpochyby 

dôsledkom komunitárnych aktivít v oblasti zbližovania právnych predpisov týkajúcich sa 

medzinárodného práva súkromného. 

V zvyšných troch prípadoch sa aplikujú identické pravidlá.  

 

 

5.  Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí  

 

 Dôležitým aspektom medzinárodného práva súkromného je aj uznanie a výkon 

cudzozemských rozhodnutí. Tie budú v tuzemskom právnom poriadku účinné, ak podľa 

potvrdenia príslušného cudzieho orgánu nadobudli právnu moc a zároveň boli uznané 

tuzemskými orgánmi.  

 

Podmienky uznania výkonu stanoví ZMPS negatívne, a to vymedzením tých 

rozhodnutí, ktoré nie je možné ani vykonať, ani uznať. Jedná sa o nasledujúce prípady:  

takémuto úkonu bráni výlučná právomoc českých orgánov; o tom istom právnom pomere už 

bolo vydané právoplatné rozhodnutie, alebo bolo uznané rozhodnutie tretieho štátu; 

účastníkovi konania bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť riadne sa zúčastniť 

konania; uznanie by sa priečilo českému právnemu poriadku alebo nie je zaručená 

vzájomnosť. Uznanie cudzieho rozhodnutia nevyžaduje vyhlásenie špeciálneho rozsudku zo 

strany českých súdov, tuzemský orgán k nemu „iba“ prihliadne, akoby šlo o rozhodnutie 

domáceho orgánu. Tieto rozhodnutia v majetkových veciach sú vykonateľné za predpokladu, 

že českým súdny orgán ich vykonanie nariadi, takéto nariadenie musí byť vždy odôvodnené.  

 

Zvláštne ustanovenia sa uplatnia v prípade cudzích rozhodnutí pochádzajúcich 

z členských krajín EÚ. Uznanie sa riadi Nariadením 44/2001 (ES) o súdnej príslušnosti 

a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, pričom 

základná zásada je stanovená ako „voľný pohyb súdnych rozhodnutí“, tj. rozhodnutia vydané 



 38 

v jednom členskom štáte sú uznávané v ostatných členských štátoch bez zvláštneho konania. 

Pritom rozhodnutia nesmú byť preskúmavané vo veci samej.  

Podmienky výkonu reflektuje § 68a odst. 2 ZMPS, ktorý stanoví, že „rozhodnutia 

justičných orgánov ..., ktoré sú potvrdené ako európsky exekučný titul, nepodliehajú 

povinnosti prehlásenia vykonateľnosti podľa tohto zákona.“ Namiesto toho postačí prostá 

žiadosť strany, ktorá ma na veci právny záujem. Výkon týchto rozhodnutí prebieha v súlade 

s Nariadením 805/2004 (ES) o európskom exekučnom titule pre nesporné nároky. 

 

 

6.  Vymáhateľnosť práv 

 

Je najzávažnejšou otázkou v oblasti priemyselných práv. Na tomto mieste je nutné 

zdôrazniť, že vymáhateľnosť je v prípade medzinárodného práva súkromného „štrbavá“.  Jej 

medzery sa tradične vyplňujú skrze nástroje medzinárodného práva verejného, a to buď 

vzájomnými diplomatickými rokovaniami alebo arbitrážami. 

 

 

Zhrnutie 

 

Právo priemyselného vlastníctva sa v oblasti medzinárodného práva súkromného teší 

mimoriadnej pozornosti už od konca 19. storočia. Napriek tomu je však jeho ochrana 

nedostatočná, najmä z dôvodu slabej vymáhateľnosti a vynútiteľnosti práv a povinností takto 

stanovených. Jeho postavenie oslabuje aj nejednotnosť pravidiel MPS na celosvetovej úrovni. 

De lege ferenda by bolo vhodné zamerať sa práve na kolízne pravidlá v rámci globalizovanej 

spoločnosti a ich vzájomné zosúladenie -to umožní kvalitne postihnúť existujúcich  rušiteľov 

a  eventuálnych ohrozovateľov priemyselne právnych titulov na celom svete. 
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IV. kapitola: Európske právo  
  

 

Európske právo je právom  sui generis, ktoré by správne malo byť nazývané právom 

Európskych spoločenstiev. Je tvorené troma zmluvami v súčasnom znení, a síce zmluvou 

o ES, zmluvou ESUO a zmluvou EURATOM (základ práva ES) a na ne nadväzujúcou 

legislatívou.  

 

Na jeho základe vzniká tzv. právo EÚ, ktoré subsumuje nielen právo ES ako prvého 

piliera, ale aj právo tzv. druhého piliera (spoločná zahraničná politika) a tretieho piliera 

(bezpečnostná a justičná spolupráca).  

 

 V právnej teórii sa objavujú otázky ohľadne systematického zaradenia práva ES. 

Podľa Právnického slovníka, je toto právo „svojbytným, autonómnym právnym systémom, 

odlišným ako od medzinárodného práva, tak aj od práva vnútroštátneho.“63 

 

 

1.  Priemyselné vlastníctvo v EÚ (vrátane prameňov) 

 

 Medzi základné ciele Európskej Únie patrí, inter alia, „podporovať harmonický, 

vyvážený a udržateľný rozvoj hospodárskych činností, vysokú úroveň zamestnanosti 

a sociálnej ochrany, rovné zachádzanie pre mužov a ženy, trvalý a neinflačný rast, vysoký 

stupeň konkurencieshopnosti a konvergencie hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň 

ochrany a zlepšovanie kvality životného prostredia, zvyšovanie životnej úrovne a kvality 

života, hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.“64 

 

 Podobný cieľ je vyjadrený aj v Preambule Zmluvy o ES, kde jedným z cieľov má 

byť „dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho rastu a ... v rámci obchodnej politiky prispieť 

k postupnému odstraňovaniu obmedzení v medzinárodnom obchode.“65 Nástrojom k jeho 

naplneniu sa stáva politika tzv. jednotného trhu pričom „jednotný trh predpokladá nutnosť 

určitého zblíženia právnych poriadkov, dobrú vieru a vzájomnú dôveru, ktoré vedú nielen 

                                                 
63 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 718. 
64 Čl. 2 Smlouvy o založení Európskeho Spoločenstva 
65 Preambula Smlouvy o založení Európskeho Spoločenstva 
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k podpore účinnosti fungovania vnútorného trhu. To vyžaduje i zrovnateľnú minimálnu 

úroveň právnej ochrany a regulačného rámca.“66 

 

 Za týchto podmienok vzniká aj právo priemyselného vlastníctva v komunitárnom 

meradle. Je obsiahnuté v prvom pilieri, z tohto dôvodu používam výraz komunitárny 

priemyselne právny titul ako synonymum priemyselne právneho titulu Spoločenstva.  

 

 Európska Únia na svojich internetových stránkach zdôrazňuje potrebnosť jeho 

regulácie67 predovšetkým preto, lebo prispieva k pokroku, zvýšeniu zamestnanosti, posilneniu 

hospodárskej súťaže, a teda aj k ekonomickému rastu a nesmie zostať nedocenené. Cieľom je 

vytvorenie jednotného systému na ochranu priemyselných práv na území celého 

Spoločenstva, a to podaním jedinej prihlášky, ktorá na území celého Spoločenstva poskytne 

identickú ochranu – tá sa zatiaľ uskutočnila len v prípade ochrannej známky a priemyselného 

vzoru. Okrem toho sú na komunitárnej úrovni regulované aj ďalšie otázky priemyselného 

vlastníctva, ako označenia pôvodu, topografie polovodičových výrobkov či patentovateľnosť 

biotechnologických vynálezov alebo počítačom riadených vynálezov.  

 

Zaradiť priemyselné vlastníctvo do zložitého systému komunitárneho práva nie je 

ľahké.  

Jedna možnosť sa ponúka práve s súvislosti s oficiálnou elektronickou verziou Európskej 

Únie – na serveri je možné „preklikať“ sa k priemyselnému vlastníctvu cez jednotný trh. Ten 

je charakterizovaný jednotlivými jednotnými politikami, ktoré sú– sú taxatívne vymedzené 

v Čl. 3 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva. Ani jedna však nie je výhradne 

venovaná duševnému vlastníctvu- jeho dôležitosť je zakotvená nepriamo skrze 3 spoločné 

politiky:  politika výskumu a vývoja, spoločná obchodná politika a politika vnútorného trhu.  

  

Komunitárna ochrana priemyselného vlastníctva spadá podľa niektorých autorov68 do 

oblasti európskeho medzinárodného práva súkromného. Okrem priemyselného vlastníctva 

reguluje pritom európske medzinárodné právo súkromné obchodné právo všeobecne, autorské 

právo, ochranu spotrebiteľa, a paradoxne, aj právo bankové a poistné. 

 

                                                 
66 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J.,Král, R. Evropské právo. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 
57. 
67 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm 
68 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J.,Král, R. Evropské právo. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004 
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 Pramene  

 

 Už som spomínala, že EÚ je tvorená troma piliermi. Rovnako jej právny poriadok je 

charakterizovaný troma piliermi, „na ktorých spočíva chrám Európskej Únie.“69 Iba 

zopakujem, že prvý pilier zahrňuje všetko, čo sa týka pôvodných troch európskych 

spoločenstiev (ES, ESUO a EURATOM), druhý pilier sa venuje spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politike a tretí pilier tvorí spolupráca v trestných veciach.  

Právo komunitárneho priemyselného vlastníctva sa bude týkať prvého piliera, nie je však 

vylúčené použitie tretieho piliera v prípade trestnoprávnych postihov za porušovanie 

priemyselných práv. 

  

 De facto všetky normy európskeho práva sa dajú rozdeliť na normy primárne 

a sekundárne. Medzi primárne pramene patria zakladacie zmluvy (ES, ESUO a EURATOM), 

zmluvy o pristúpení, všeobecné zásady európskeho práva a spoločné základné hodnoty.  

V rámci sekundárneho práva sa vyskytujú priamo aplikovateľné nariadenia, smernice (tie 

musia byť členskými štátmi vhodným spôsobom implementované), rozhodnutia 

a odporučenia a stanoviská (posledné tri sú niektorými autormi považované za normy 

terciárne).  

 

 Spoločenstvo má takisto právomoc uzavierať medzinárodné zmluvy, ktoré sú „na 

pomedzí primárneho a sekundárneho práva“70. V teórii sú tieto zmluvy záväzné aj pre členské 

štáty, v praxi však môže dôjsť k mimoriadne komplikovaným situáciám71.  

 

 Z dôvodu prehľadnosti sa javí najlepším rozdeliť pramene v oblasti priemyselného 

vlastníctva na tie, ktoré sa venujú jednotlivým priemyselne právnym titulom a na tie, ktoré 

regulujú priemyselné vlastníctvo všeobecne.  

 

 Do prvej kategórie patrí predovšetkým:  

• Smernica 98/44/EC o biotechnologických vynálezoch; 

• Nariadenie 816/2006/EC o povinných licenciách v súvislosti s patentmi týkajúcimi sa 

farmaceutických výrobkov; 

                                                 
69 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J.,Král, R. Evropské právo. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 
29. 
70 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 44. 
71 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 45. 



 42 

• Stanovisko Komisie k počítačom riadeným patentom72; 

• Nariadenie 2081/1992/EC o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu 

poľnohospodárskych  produktov a potravín; 

• Smernica 98/71/EC o právnej ochrane priemyselných vzoroch; 

• Nariadenie 6/2002/EC o priemyselnom vzore Spoločenstva;  

• Nariadenie 40/1994/EC o ochrannej známke Spoločenstva. 

 

 Do druhej kategórie patrí Smernica 2004/48/EC o vymáhateľnosti a vynútiteľnosti 

práv z duševného vlastníctva a Nariadenie 1383/2003/EC o opatreniach na hraniciach. 

.  

 Z dôvodu úplnosti právnych predpisov aplikovateľných v prípade priemyselných 

práv doplním, že v tejto súvislosti budú často využívané aj ustanovenia nasledujúcich 

komunitárnych predpisov:  

• Nariadenie 805/2004/EC o európskom exekučnom titule pre nesporné 

nároky; 

• Nariadenie 44/2001/EC o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych 

rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach; 

• Nariadenie 1348/2000/EC o doručovaní súdnych a mimosúdnych 

dokumentov; 

• Nariadenie 1206/2001/EC o spolupráci členských štátov pri dokazovaní vo 

veciach občianskych a obchodných. 

 

 Európska Únia však nezaháľa a naďalej vyvíja aktivity, ktoré by prehĺbili spojenie 

medzi členskými štátmi v oblasti priemyselného vlastníctva. Dôkazom toho je aj Zdelenie 

Komisie o návrhu komunitárneho patentu73a Zelená kniha o úžitkových vzoroch74.  

 

 

 

 

 

                                                 
72 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/comp/index_en.htm 
73http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/463&type=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=fr 
74 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/model/index_en.htm 
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2.   Jednotlivé priemyselne právne tituly 

 

 V ďalšom výklade sa sústredím na predovšetkým problematiku komunitárnej 

ochrannej známky, ktorá je z hľadiska koexistencie z národnými a „medzinárodnými“ 

ochrannými známkami zaujímavá. 

 

 

2.1.  Komunitárna ochranná známka  

 

 Prihláška sa podáva buď priamo u Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, alebo 

skrze národného úradu priemyselného vlastníctva členského štátu (resp. u Úradu pre ochranné 

známky v Beneluxe). Prihláška môže byť podaná v národnom jazyku (tj. v slovenčine alebo 

češtine), prihlasovateľ je však povinný uviesť aj jeden z piatich rokovacích jazykov, v ktorých 

bude prebiehať eventuálne konanie o námietkach alebo event. zrušení. 

 

 Komunitárna ochranná známka je platnou na území celej EÚ. To je výhodou 

a nevýhodu zároveň.  

 

 Medzi hlavné nevýhody patrí to, že  prípade zrušenia, alebo prehlásenia za neplatnú 

čo i len v jednom členskom štáte, dôjde k jej zrušení alebo neplatnosti ako celej – tj. vo 

všetkých členských štátoch. O zhojení negatívnych dôsledkov viď nižšie koexistenciu 

národných a komunitárnych titulov. 

 

 Ďalšou nevýhodou je to, že v „Európe 23 oficiálnych jazykov“, môže byť slovná 

ochranná známka zrušená z toho dôvodu, že jej označenie je v inom jazyku členského štátu 

označením hanlivým, resp., preto, že je vzhľadom k výrobku/službám popisná . Pri jazykovej 

roztrieštenosti – zastúpenie jazykov románskych, germánskych, slovanských aj ugrofínskych- 

je nutné s touto eventualitou počítať.  

 

 Na druhej strane je jej neodškriepiteľnou výhodou fakt, že stačí užívanie na území 

jedného členského štátu na to, aby nemohlo dôjsť k jej „komunitárnemu výmazu“. Výrazným 

plusom sú taktiež nízke finančné náklady na jej udržovanie. 
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 2.1.1.  Koexistencia národných a komunitárnych titulov 

 

 V praxi nespôsobuje väčšie problémy. Národné úrady jednotlivých členských štátov 

aj naďalej poskytujú  priemyselne právne tituly podľa svojej vlastnej legislatívy, zároveň však 

uznávajú aj priemyselne právne tituly Spoločenstva. 

 

Pritom koexistencia dvoch rovnakých ochranných známok pre rovnaké výrobky/služby 

a rovnakého majiteľa nie je vylúčená, naopak Nariadenie o KOZ ju predpokladá.  

Dôkazom je aj právny inštrument seniority, ktorým je uplatňovanie „dlhovekosti“ 

národnej ochrannej známky - majiteľ staršej identickej národnej ochrannej známky, ktorá 

je/má byť zaregistrovaná pre identické výrobky/služby, môže požiadať, aby ochranná známka 

Spoločenstva vstúpila do práv staršej identickej ochrannej známky v tom členskom štáte, v 

ktorom alebo pre ktorý (v rámci medzinárodného zápisu) bola zapísaná. Výhoda spočíva 

v tom, že ak skoršia národná ochranná známka zanikne z akéhokoľvek dôvodu, majiteľ si 

uchová práva vyplývajúce z národnej známky , tj. jeho komunitárna ochranná známka bude 

vteľovať rovnaké práva, aké by bola bývala mala národná známka, ak by nedošlo k jej 

zrušeniu (Čl. 34 odst. 2 Nariadenia o KOZ).  

 Komunitárna legislatíva predpokladá tiež možnosť tzv. konverzie komunitárneho 

titulu na prihlášku národnej ochrannej známky v prípade, že komunitárna ochranná známka je 

zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť.  Túto situáciu predvída Oddiel 3 

Nariadenia o KOZ 40/94/EC. 

 Majiteľ takejto ochrannej známky je povinný adresovať žiadosť Úradu pre 

harmonizáciu vnútorného trhu v časovom intervale stanovenom v Nariadení 40/94/EC, 

v žiadosti musí spresniť, v ktorých členských štátoch chce získať namiesto komunitárnej 

ochrany ochranu národnú. Majiteľ však nemôže požiadať o národnú ochranu v členskom 

štáte, v ktorom bola jeho ochranná známka zamietnutá z dôvodu absolútneho nedostatku 

rozlišovacej spôsobilosti (č.7 Nariadenia o KOZ). To má per majiteľa praktické dôsledky – 

pri dodržaní stanovenej lehoty totiž prihláška „nepodlieha formálnym požiadavkám 

vnútroštátneho práva, ktoré sa od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo vo 

vykonávacom nariadení líšia alebo idú nad ich rámec“75. O národnej registrácii samozrejme 

                                                 
75 Čl. 110 odst. 2 Nariadenia o KOZ 
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rozhoduje „centrálny úrad priemyselného vlastníctva“, ktorým je  v ČR Úrad priemyselného 

vlastníctva. 

 Výhodou konverzie je, že majiteľovi „zostane“ aj po konverzii dátum podania 

komunitárnej ochrannej známky resp. dátum priority komunitárnej ochrannej známky – 

nastane teda právna fikcia podania prihlášky národnej ochrannej známky ku dňu podania 

zamietnutej alebo vzatej spať komunitárnej ochrannej známky (Čl. 108 odst. 3 Nariadenia 

o KOZ). 

 

 

 2.1.2.  Pristúpenie ČR do EÚ 

 

 Určitou zvláštnosťou v rámci kumulu komunitárnej a národnej ochrannej známky 

predstavuje pristúpenie 10 nových štátov do Európskej Únie. V rámci preberania 

komunitárneho práva, tzv. acquis communautaire, bol zjednaný špecifický režim v oblasti 

eventuálneho stretu medzi známkou Spoločenstva a známkou národnou. Tento režim bol 

následné vtelený do § 51 ZoOZ, podľa ktorého môže vlastník národnej ochrannej známky, 

ktorá bola podaná v dobrej viere pred pristúpením do EÚ, zakázať používanie ochrannej 

známky Spoločenstva ak: 

 

• je takáto známka zhodná s národnou ochrannou známkou a zároveň zhodná aj 

s definíciou výrobkov alebo služieb; 

• sú predmetné ochranné známky zhodné či podobné a zároveň výrobky alebo služby 

sú zhodné alebo podobné, takže existuje pravdepodobnosť zámeny na strane 

verejnosti; 

• ochranné známky sú síce zhodné alebo podobné, ale nepokrývajú rovnaké alebo 

podobné výrobky alebo služby, napriek tomu má však ochranná známka na území ČR 

dobré meno a ochranná známka by nepoctivo ťažila z rozlišovacej spôsobilosti alebo 

dobrého mena tejto ochrannej známky by bolo vlastníkovi na ujmu. 

 

 2.1.3.  Súdnictvo členských štátov 

 

 V súlade s Čl. 91odst. 1 Nariadenia o KOZ, určia členské štáty na svojich územiach 

čo možno najobmedzenejší počet národných súdov, ktoré budú vykonávať Nariadením 
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stanovené právomoci v prvej a druhej inštancii- tzv. „súdy pre ochranné známky 

Spoločenstva“. V ČR sa takýmto súdom stal  Mestský súd v Prahe. 

 Právomoc pre Mestský súd v tejto oblasti je stanovená Nariadením o KOZ nasledovne: 

týka sa žalôb o porušení alebo o hroziacom porušení ochranných známok Spoločenstva, žalôb 

o prehlásení neporušenia práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva - pokiaľ to 

vnútroštátne právo pripúšťa, a rovnako sa vzťahuje aj na protinároky v súvislosti so  

žiadosťou o výmaz alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky. 

 Pri konaniach o komunitárnej ochrannej známke súd predpokladá ex offo jej platnosť, 

pokiaľ táto nie je spochybnená odporcom formou protinároku na výmaz alebo návrhom 

prehlásenia jej neplatnosti. 

 Súdy pre ochranné známky Spoločenstva sú povinné aplikovať ustanovenia 

Nariadenia o KOZ. Vo všetkých ostatných záležitostiach, ktoré nie sú pokryté Nariadením 

o KOZ, súd členského štátu uplatní ustanovenia svojho právneho poriadku, a to vrátane 

vnútroštátnych pravidiel MPS. 

 

2.1.4.  „Medzinárodná právomoc“ 

Konania o komunitárnych ochranných známkach prebiehajú na súde u toho členského 

štátu, v ktorom má odporca trvalý pobyt, ak takýto nemá na území žiadneho členského štátu, 

tak konanie bude prebiehať b krajine, v ktorej má umiestnený podnik za predpokladu, že sa 

nachádza na území EÚ.  

V prípade, že sa neuplatní prvé pravidlo, Nariadenie o KOZ stanoví druhú hypotézu, 

ktorou je konanie pred súdom členského štátu, v ktorom má trvalý pobyt, alebo rovnako ako 

aj odporca v prvom prípade – podnik, žalobca. 

Ak nie je možné využiť ani prvé, ani druhé pravidlo, uplatní sa tretia alternatíva – ku 

konaniu bude príslušný súd tej krajiny, v ktorom má sídlo Úrad, teda OHIM (Čl. 93 odst. 3 

Nariadenia o KOZ). 

Tieto pravidlá sa však aplikujú iba ak si strany nezvolia tzv. prorogačnou dohodou 

právomoc súdov alebo súdu konkrétneho štátu. 
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Ďalšou výnimkou sú žaloby o náhradu škody, či už existujúcej alebo hroziacej. Takéto 

konanie môže viesť súd toho členského štátu, v ktorom bolo porušenie spôsobené alebo škoda 

hrozí.  

Zároveň bude právomoc súdu iného členského štátu daná aj vtedy, keď odporca 

prehlási, že predstúpi pred tento súd.  

  No a na záver, Nariadenie o KOZ predpokladá aj situáciu, pri ktorej nemá žiaden súd 

právomoc predmetného nariadenia. V takomto prípade  môžu byť prerokúvané pred súdmi 

toho členského štátu, v ktorom má úrad svoje sídlo. 

 

 2.1.5.  Väzba na medzinárodný systém ochrany  

 

 Európske právo priemyselného vlastníctva reaguje na existujúce medzinárodné 

dohody, čo bezpochyby prispieva k jej populárnosti.  

 

 V prípade ochranných známok je Európske spoločenstvo zmluvnou stranou 

Protokolu k Madridskej Dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok – komunitárna 

ochranná známka môže byť podkladom pre zápis medzinárodnej známky a zároveň v rámci 

medzinárodného zápisu je možné požiadať o komunitárnu známku. Pristúpenie Spoločenstiev 

k tejto zmluve nespôsobuje z pohľadu vnútroštátneho práva závažnejšie problémy, nakoľko 

Česká republika sama k Protokolu pristúpila k 01.01.1993. 

 

 Opačná situácia ale nastala v oblasti priemyselných vzorov, kde 01.01.2008 však 

Európske spoločenstvo pristúpilo k Haagskej zmluve o priemyselných vzoroch cez Ženevský 

akt. To sprístupnilo prepojenie medzi doterajšou Haagskou Úniou a komunitárnym 

priemyselným vzorom, Česká republika však nie je zmluvnou stranou tejto medzinárodnej 

zmluvy, čím dochádza k otázke viazanosti tejto zmluvy z pohľadu Českej republiky. Tento 

problém je rozobraný nižšie v kapitole o vzťahu komunitárneho práva a národného práva. Na 

tomto mieste iba uvediem, že Česká republika je viazaná takouto medzinárodnou zmluvou 

a jej ustanovenia bude musieť aplikovať.  
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2.2. Priemyselný vzor 

 

 Rovnako ako ochranná známka Spoločenstva, aj ochranný priemyselný vzor sa teší 

u prihlasovateľov značnej obľube76. Pre tento komunitárny titul je charakteristické, že existuje 

v dvoch podobách – v podobe registrovanej a neregistrovanej. 

 

 Čo sa týka medzinárodných aspektov a určovania právomoci a príslušnosti sporov 

vyplývajúcich z komunitárneho priemyselného vzoru, môžeme skonštatovať, že je Nariadenie 

6/2002 postavené na rovnakých princípoch ako . Nariadenie o KOZ. Z tohto dôvodu 

a prihliadnuc k zameraniu mojej diplomovej práce na medzinárodné aspekty mu nebudem 

venovať zvláštnu pozornosť. 

 

2.3.  Organizačné zabezpečenie komunitárnej ochrannej známky a priemyselného vzoru 

 

 Vytvorenie jednotných titulov malo za následok aj vznik jednotného úradu, v ktorom 

sa sústreďujú všetky prihlášky, rozhoduje sa o udelení (registrácii) komunitárnej ochrannej 

známky a komunitárneho priemyselného vzoru, ako aj o ďalších záležitostiach stanovených 

predpismi Spoločenstva. 

 

 Týmto úradom sa stal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM, OHMI) so 

sídlom v Alicante. Úrad je orgánom Spoločenstva, ktorý má právny subjektivitu.  V čele 

Úradu je predseda. „Jazykmi úradu“ v súlade s Čl. 115 odst. 2 Nariadenia o KOZ sú 

angličtina, francúzština, španielčina, taliančina a nemčina.  

 

 V prípade odmietnutia zápisu OHIM-om, má prihlasovateľ možnosť požiadať 

o preskúmanie rozhodnutia v rámci odvolacieho konania. K tomu slúžia špecializované 

odvolacie orgány vytvorené v rámci Úradu. V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti sa 

prihlasovateľ môže obrátiť na Európsky súdny dvor. Z káuz, ktorej stranou bola „česká 

ochranná známka“ v nedávnej dobe, je známy predovšetkým spor Budweiser. vs. OHIM77.  

                                                 
76 http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC007-Statistics_of_Community_Designs_2007.pdf 
77 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:183:0034:0035:EN:PDF 
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2.4.  Komunitárny patent  

 

 Pokusy o plnú harmonizáciu patentového práva s vydávaním jednotného 

patentového titulu sú už niekoľko desiatok rokov v centre záujmu dnes už komunitárnych 

autorít.  

 

 Prvú snahu (časovo vyhradenú od 1958-1962), vtelenú do Luxemburskej Zmluvy 

o patente Spoločenstva, sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca – k jej ratifikácii totiž 

nedošlo. Ako vo učebných skriptách naznačuje Scordamaglia78, tento pokus stroskotal kvôli 

vetu Francúzska proti prijatiu Veľkej Británie do EHS. Bez Veľkej Británie totiž „spoločný 

patent“ nemal veľký význam – medzi zahraničnými prihlasovaľmi resp. majiteľmi patentov 

boli v obľube predovšetkým tri európske krajiny, a to Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia.  

 

 Obživením pôvodnej snahy dochádza k druhému pokus o spoločný patent, znovu 

v Luxemburgu. K ošúchaniu starej idey viedli predovšetkým z dva dôvody – jednak 

pristúpenie Veľkej Británie do EHS už na druhý krát nebolo Francúzskom blokované, 

a jednak WIPO prezentovala projekt kooperácie v oblasti tzv. „svetového patentu“ – na 

základe ktorého vzniká v roku 1970 PCT.  

   

 Európske spoločenstvo sa aj napriek neúspešným snahám naďalej pohráva 

s myšlienkou jednotného komunitárneho patentu – dôkazom je aj návrh nariadenia 

o komunitárnom patente z r. 1989.Podľa stránok EU sa na jeho podobe stále pracuje – okrem 

iného, Európska Únia zároveň pravidelne zadáva najrozličnejšie projekty pre monitorovanie 

vnútorného trhu v naviazanosti na patent – jednou z posledných snáh je napr. možnosť poistiť 

patent v prípade eventuálneho sporu, alebo vypracovanie syntézy na skutočnú hodnotu 

patentov79. 

 

  V rámci návrhu nariadenia sa pritom počíta s koexistenciou národných patentov, 

európskeho patentu v zmysle Mníchovského dohovoru a patentom Spoločenstva, tak ako je to 

v súvislosti s ochrannou známkou a priemyselným vzorom.   

                                                 
78 Scordamaglia, V. Droit internaional et communautaire de la propriété intellectuelle, Université Pierre 
Mendès-France, FACULTÉ DE DROIT, GRENOBLE, Année universitaire 2006-2007, s. 38.  
79 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm 
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3.  Všeobecná regulácia priemyselne právnych titulov 

 

3.1.  Smernica o vymáhateľnosti priemyselne právnych titulov 

 

 Večným problémom duševného vlastníctva je jeho vymáhateľnosť. EÚ si tohto faktu 

bola dostatočne vedomá a preto venovala tejto problematike zvláštnu pozornosť.  

 Konkrétne prijala smernicu o vymáhateľnosti práv z duševného vlastníctva 

2004/48/EC, ktorá bola do českého právneho poriadku transponovaná zákonom č. 221/2006 

Zb. Stanoví základný rámec pre vymáhanie práv z priemyselného vlastníctva.  

 

 Vymáhať tieto práva je v zásade oprávnený vlastník alebo majiteľ takéhoto práva. 

Zvláštne je postavenie nadobúdateľa licencie, ktorý môže tieto práva vymáhať iba so 

súhlasom vlastníka či majiteľa práva. Ak poskytovateľ licencie do 1 mesiaca od doručenia 

oznámenia o porušení či ohrození práva nezačne proti rušiteľovi konať (nezačne konanie), 

jeho súhlas nebude viac pre nadobúdateľa licencie potrebný. 

 

  Práva stanovené týmto zákonom sa vzťahujú hlavne k prístupu k informáciám o pôvode 

a distribučných sietiach výrobkov/služieb, ktorými je jeho priemyselné právo ohrozované. 

Povinnosť poskytnúť stanovené informácie môže byť vymáhaná súdne. 

  

 Zákon takisto stanoví opatrenie k náprave v prípade, že k porušeniu práv došlo. 

Oprávnený  má v prvom rade možnosť požadovať od rušiteľa zdržania sa konania, ktorým 

dochádza k porušeniu alebo ohrozeniu práva, pričom demonštratívne stanoví, ako  k tomu 

môže dôjsť: stiahnutím výrobkov z trhu, ich trvalým zničením alebo odstránením, atď. 

Oprávnený má samozrejme právo na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia 

a primerané zadosťučinenie – súd má možnosť tieto náhrady stanoviť paušálnou čiastkou, a to 

najmenej vo výške dvojnásobku licenčného poplatku, ktorý by bol obvyklý pri získaní 

licencie k užívaniu porušeného práva. O týchto nárokoch rozhoduje Mestský súd v Prahe.  

 

3.2. Opatrenia na hraniciach 

 

 Na žiadosť majiteľa priemyselne právneho titulu je možné v rámci colného konania 

monitorovať dovoz falšovaných výrobkov. To sa bude vzťahovať v zásade na výrobky určené 
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pre obchodné účely, v určitých prípadoch však môže dôjsť aj ku kontrole výrobkov pre 

nekomerčné účely (typicky batožinu cestujúcich). Nariadenie stanoví podmienky a náležitosti  

žiadosti a rovnako stanoví povinnosť členských štátov inkorporovať do vnútroštátneho 

poriadku postihy za porušenie Nariadenia. 

 Jedná sa o účinný preventívny nástroj v boji s falšovanými výrobkami.  

 

Zhrnutie 

 
V prípade komunitárnej úpravy priemyselného vlastníctva môžeme pokojne hovoriť 

o vydarenom regionálnom systéme – obsahuje nielen jednotné tituly s rovnakými účinkami, 

ale zaoberá sa aj otázkami eventuálneho stretu s národnými titulmi a neobchádza ani 

koexistenciu s medzinárodnými systémami ochrany. Rovnako sa venuje aj riešeniu 

prípadných súdnych sporov. Zatiaľ sa týka len dvoch titulov – ochrannej známky 

a priemyselného vzoru, je však pravdepodobné, že v dohľadnom čase ich doplnia ďalšie.  
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V. kapitola:  Vzájomná koexistencia  
 

 V prechádzajúcich kapitolách som uviedla jednak základy priemyselného vlastníctva 

a jeho ochrany ako aj jeho pôsobenie v oblasti medzinárodného práva verejného 

a súkromného a taktiež práva európskeho. Tieto oblasti platného práva však pôsobia na 

ochranu priemyselne právnych titulov vo vzájomnej korelácii, a mnohokrát bude na zváženie, 

ktorá z nich bude v danom prípade aplikovateľná. Je teda nevyhnutné, aby som sa na tomto 

mieste venovala ich vzájomným vzťahom podradenosti a nadradenosti. 

 Z didaktických dôvodov uvádzam aj vzťah medzinárodného práva verejného 

a súkromného – na ten panuje v odbornej literatúre nejednoznačný názor. V praxi jeho 

zaradenie nebude mať, až na určenie „tvorivých práv“ ako práv univerzálnych, asi žiaden 

podstatný právny účinok. 

 

 

1.  Vzťah medzinárodného práva súkromného  a medzinárodného práva verejného 

 

Postavenie MPS a MPV vzbudzuje v odbornej literatúre značné pochybnosti: niektorí 

autori totiž tvrdia, že medzinárodné právo súkromné je akousi odvodenou súčasťou 

medzinárodného práva verejného, pričom všeobecné, univerzálne  normy  medzinárodného 

práva verejného sa stali základom pre vznik noriem medzinárodného práva súkromného. 

S takýmto názorom nesúhlasí  prof. Kučera80, ktorý tvrdí, že medzinárodné právo súkromné je 

svojbytné a, až na výnimky, nezávislé na medzinárodnom práve verejnom.   

 

Napriek zjavným odlišnostiam existujú medzi medzinárodným právom verejným 

a medzinárodným právom súkromným bližšie vzťahy, a to napriek tomu, že MPV v zásade 

reguluje právne vzťahy na úrovni medzištátnej a MPS právne vzťahy na úrovni subjektov 

súkromného práva. 

 

Toto prepojenie sa prejavuje najmä v obchodnej oblasti, kde je medzinárodná 

spolupráce nevyhnutná. V prípade absolútnej nezávislosti oboch právnych disciplín by totiž 

mohlo dochádzať k diskriminácii právnických a fyzických osôb druhého štátu. „V konečnom 

                                                 
80 Kučera, Z. Medzinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplnĕné vydání. Brno: nakladatelství Doplnĕk. 
2004, s.22. 
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dôsledku by takáto diskriminácia mohla viesť k vzájomnému zhoršeniu vzťahov medzi štátmi  

na úrovni medzinárodného práva verejného, čo je nežiaduce.“81
 

 

Výrazná je interferencia v oblasti medzinárodných zmlúv, ktoré sú síce prameňom, 

medzinárodného práva verejného a spravidla ich uzavierajú štáty, avšak mnohé z nich 

„obsahujú práva a povinností, ktoré upravujú postavenie vnútroštátnych subjektov, tj. osôb 

fyzických a právnických v súkromnoprávnych vzťahoch s medzinárodným prvkom. Tieto 

zmluvy sú považované za prameň medzinárodného práva súkromného.“82  

 

Blízky vzťah sa prejavuje aj v tom, že niektoré povinnosti pre štát v oblasti 

medzinárodného práva súkromného vyplývajú z obecného (obyčajového) práva verejného, 

napr. povinnosť štátu poskytovať cudzincom ochranu ich majetku.  

 

Diagonálnymi vzťahmi sú také, v ktorých na jednej strane vystupuje štát ako suverén 

a na strane druhej fyzická alebo právnická osoba. Typickým príkladom sú zmluvy o ochrane 

investícií, ktoré spravidla obsahujú  ujedania medzinárodného práva verejného a zároveň 

normy vnútroštátne.  

 

Podľa Ondřeje83 je v  najvšeobecnejšej rovine je vzťah medzi medzinárodným právom 

verejným a medzinárodným právom súkromným vzťahom medzinárodného a vnútroštátneho 

práva (viď s. 54).  

 

 

1.1. Medzinárodné obchodné právo 

 
 V praxi sa takisto často stretávame s pojmom medzinárodného obchodu alebo 

s právom medzinárodného obchodu. Nejedná sa o samostatné právne odvetvie84, ale o účelové 

zoskupenie právnych noriem týkajúcich sa obchodných vzťahov s medzinárodným prvkom. 

                                                 
81 Ondřej, j. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004, s. 26. 
82 Ondřej, j. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004, s. 27. 
83 Ondřej, j. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004, s. 26. 
84 Napr. Ondřej, j. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., 2004, s. 30 alebo Kučera, Z., Paukerová, M., Růžička, K., Zunt, V. Úvod do práva medzinárodního 
obchodu. 1. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s.14. 
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Patria sem normy ako verejného, tak aj súkromného práva vnútroštátneho a takisto normy 

medzinárodného práva verejného aj súkromného.  

 Jednou z oblastí, ktoré reguluje právo medzinárodného obchodu  je aj priemyselné 

vlastníctvo.  

 

 

2.  Vzťah medzinárodného a národného práva 

 

 

Všeobecným východiskom v tomto prípade je primát medzinárodného práva. Podľa 

ustálenej judikatúry Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti sa štát nemôže dovolávať 

ustanovení svojej vlastnej ústavy ako dôvodu pre nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 

z medzinárodnej zmluvy“85.  

 

Medzinárodné zmluvy sú bezprostredne záväznými – stávajú sa priamou súčasťou 

právneho poriadku, a to bez splnenia akýchkoľvek formalít. Podľa komentára k Ústave 

a ústavnému poriadku Českej republiky „zaväzujú medzinárodné zmluvy štáty ako subjekty 

týchto zmlúv v ich vzájomných vzťahoch. Medzinárodné právo neukladá štátom, ako majú 

splniť svoje záväzky z medzinárodných zmlúv vo vnútroštátnom práve, predovšetkým pokiaľ 

ide o záväzky smerujúce k výsledku. Spôsob recepcie týchto záväzkov určuje ústavné právo“ 
86. 

 

V Českej republike postavenie medzinárodných zmlúv a záväzkov určuje Ústava, 

ktorá  v Čl. 10 stanoví: „Vyhlásené medzinárodné zmluvy, k ratifikácii ktorých dal Parlament 

súhlas a ktorými je Česká republika viazaná, sú súčasťou právneho poriadku; ak 

medzinárodná zmluva stanoví niečo iné ako zákon, použije sa medzinárodná zmluva.“ 

 

 Spomínaný Čl. 10 Ústavy, ktorý charakterizuje naklonenie k tzv. monistickej teórii, 

kedy právo medzinárodné a vnútroštátne tvoria jeden právny poriadok. V Českej republike sa 

však neuplatňuje v čistej forme, pretože právna norma nižšieho z práv nie je existenciou 

                                                 
85 Ondřej,J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004, s. 36. 
86 Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1.díl. Ústavní systém. 2. doplňené 
a rozšířené vydání, Linde Praha, a.s.. 1998, s.79. 
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vyššej zrušená; iba v konkrétnej situácii ustúpi zmluve vyššej právnej sily, tj. medzinárodnej 

zmluve. 

 

 V prípade, že medzinárodná zmluva a vnútroštátna norma stanovia to isté, dôvod 

aplikačnej prednosti nie je daný, a teda sa použije norma vnútroštátne87.Opačného názoru je 

Pauknerová, ktorá tvrdí, že aj v prípade, kedy česká vnútroštátna úprava je s medzinárodnou 

zmluvou identická „sa očividne javí vhodnejšie – je to môj osobný názor – aplikovať priamo 

medzinárodnú zmluvu“88. 

 

Nie je bez zaujímavosti, že rovnaké pravidlo aplikačnej prednosti stanoví aj ZMPS v §2: „ 

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, pokiaľ niečo iné nestanoví medzinárodná zmluva , 

ktorou je Československá socialistická republika viazaná.“ 

 

 

3.  Vzťah komunitárneho práva a národného práva 

 

Ako uvádza Pavlíček, „novou etapou vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho 

práva predstavuje vznik členstva ČR v EÚ“89, a to dňom pristúpenia k EÚ, teda 01.05.2004, 

kedy sa právny režim Európskych Spoločenstiev stal pre ČR záväzným. 

 

Na tieto vzťahy sa použijú ustanovenia 10a (tzv. integračná klauzula) a 10b Ústavy. 

Podľa nich došlo k presunu určitých právomocí orgánov ČR na ES a EURATOM. Týmto 

počinom bola samozrejme podstatným spôsobom narušená štátna suverenita, preto Ústava 

predpokladá zhodnotenie súladu medzinárodnej zmluvy s ústavným poriadkom Ústavným 

súdom pri transfere akýchkoľvek právomoci na inú organizáciu.  

 

 Zaujímavé je stanovisko Ústavného súdu k tejto problematike. Ústavný súd tu 

zdôrazňuje priamu aj nepriamu väzbu s komunitárnym právom, ktorá sa prejaví predovšetkým 

v jeho oprávnení vykladať zákon a poskytovať k nemu záväzné stanoviská. V súlade 

                                                 
87 Ondřej, j. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004, s. 40. 
88 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 5. 
89 Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Část 1. 2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Linde Praha, 
a.s., 2008, s. 264. 
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s nasledujúcim, revolučným rozhodnutím Ústavného súdu vyplýva, že jeho viazanosť na 

komunitárne právo je dokonca väčšia, než sa dalo predpokladať.  

 
  Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl 50/04 stanoví, že „.....Všeobecne platí, že tam, kde 

komunitárna legislatíva ponechala určité veci v kompetencii členských štátov (tj. tam, kde 

neexistuje výslovná úprava v komunitárnom práve(, alebo tieto veci spätne delegovala na 

členské štáty, je vecou členských štátov, aby prijali a aplikovali vlastnú legislatívu. Napriek 

tomu nemožno tvrdiť, že v týchto oblastiach komunitárne právo vôbec nepôsobí. Naopak, aj 

v týchto prípadoch, kedy členské štáty vlastnými právnymi nástrojmi implementujú časť 

komunitárnej politiky, je diškrécia zo strany členských štátov limitovaná preklenujúcimi 

obecnými princípmi komunitárneho práva... Súčasne však, pretože ide o vnútroštátnu úpravu, 

musí byť takáto právna úprava konformná s českým ústavným poriadkom.“ 

 

Pre doplnenie ešte uvediem, že z  pohľadu komunitárneho práva je aplikačná prednosť 

práva Spoločenstva stanovená až judikatúrou ESD, ZES sa jej vôbec nevenuje. V rozsudku 

Van Gend en Loos  súd konštatuje, že „Spoločenstvo vytvára nový právny poriadok 

medzinárodného práva“90. Subjekty sú nielen členské štáty, ale aj jednotlivci za predpokladu, 

že je právny akt dostatočne určitý, jasný a zrozumiteľný. 

 

  

4.  Vzťah medzinárodného práva a komunitárneho práva 

 

 Otázka aplikačnej prednosti vystupuje mimoriadne do popredia práve v súvislosti 

s dvoma  nevnútroštátnymi normami rôzneho pôvodu, a síce medzinárodnej zmluvy 

a komunitárneho ustanovenia.  

 

 Podľa Pauknerovej91 je potrebné chápať čl. 10a Ústavy ako lex specialis vo vzťahu 

k čl. 10. Podľa Malenovského spočíva „jedinečnosť symbiózy integračnej a inkorporačnej 

klauzule v Ústave ČR, ktorá sa vyznačuje monistickým vtiahnutím zakladajúcich zmlúv do 

právneho poriadku ČR, a to na základe procedúry rovnocennej s postupom pri schvaľovaní 

                                                 
90 Rozsudok Súdneho dvora vo veci 26/62 NV Algemene transport en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos 
v. Holandská daňová správa, 05.02.1963. 
91 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 53. 
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ústavných zákonov.  Rovnako pohostinný/nápomocný  „euro-ústavný“ model zrejme 

v Európe nenájdeme“.92 

 

 K tzv. „normatívnemu labyrintu“ potom dochádza v prípade, že medzinárodná zmluva 

odporuje nariadeniu, ktoré do národného práva nemusí byť implementované. Riešenie je 

v takomto prípade potrebné vyhľadať v  samotnej sekundárnej norme, popr. v medzinárodnej 

zmluve. Ak nie, nápomocná nám bude predchádzajúca stať – prednostne sa teda aplikuje 

právo komunitárne na zmluvy, ktoré boli uzavreté po vstupe ČR do EÚ. Na zmluvy 

uzatvorené pred týmto dátumom sa ku komunitárnej úprave prihliadať nebude – namiesto 

toho sa aplikuje obecné pravidlo „pacta sunt servanda“. 

  

Ďalšia eventuálna kolízia nastáva v prípade medzinárodných zmlúv, ktoré prijalo 

Spoločenstvo ako celok, nie je samotná ČR. V takomto prípade má medzinárodné zmluva 

prednosť pred nariadením podľa čl. 300 odst. 7. ZES, ktoré stanoví, že „ dohody uzavreté za 

podmienok stanovených týmto článkom sú záväzné pre orgány Spoločenstva aj pre členské 

štáty“. To bolo ostatne rozhodnuté aj ESD, ktorý v rozsudku „Schröder“ skonštatoval, že 

„v hierarchii noriem ES zaujímajú medzinárodné zmluvy postavenie nadradené 

sekundárnemu právu“93.  

 

 

Zhrnutie 

 

 Vzájomné vzťahy jednotlivých právnych oblastí sú mnohokrát komplikované – z toho 

dôvodu je vhodné doporučiť predovšetkým vždy skontrolovať pravidlá stanovené nielen 

vnútroštátnym právom, ale overiť aj ustanovenia medzinárodných zmlúv, popr. komunitárnu 

legislatívu a judikatúru.  

 Riešenie v českom právnom poriadku dáva jednoznačne prednosť ustanoveniam 

medzinárodných zmlúv v prípade kolízie s vnútroštátnym právom.  

 

 

 .  

                                                 
92 Malenovský in Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 
55. 
93 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 46. 
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Zvláštna časť 
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I. kapitola:   Medzinárodné a regionálne pramene v oblasti 
priemyselného vlastníctva  
 
 
 Pramene práva bývajú rôzne. V najobecnejšej rovine rozlišujeme pramene práva 

písané alebo nepísané. V oblasti priemyselného vlastníctva môžeme tvrdiť, že jeho 

medzinárodná a komunitárna úprava je obsiahnutá vo výhradne písaných prameňoch. 

 

 Z tohto dôvodu podstatnú časť tejto kapitoly venujem problematike medzinárodných 

zmlúv a nariadení a smerníc v komunitárnom práve. 

 

 Ďalším prameňom práva je aj judikatúra a doktrína. V medzinárodnej oblasti de 

facto neexistuje, čo má za následok riešenie sporov na úrovni jednotlivých štátov – to 

prispieva k ešte väčšej rozdrobenosti priemyselne právnych titulov. Aj z tohto dôvodu sa 

judikatúra v tejto kapitole mojej diplomovej práce nevyskytne. 

 

  

1.  Medzinárodné zmluvy 

 

Medzinárodné zmluvy, významný unifikačný nástroj v prípade priemyselných práv, 

všeobecne delíme na mnohostranné a dvojstranné. Ďalej ich môžeme deliť na globálne 

a regionálne. V hľadiska predmetu je predstaviteľné aj ďalšie delenie, a to na univerzálne 

(pokrývajúce „všetky“ oblasti priemyselného vlastníctva)a špecifické (tie ktoré sa venujú len 

jednotlivým priemyselne právnym titulom).  

 

 

 1. 1. Univerzálne zmluvy mnohostranné 

 

 Do tejto kategórie patria dve zmluvy mimoriadneho významu: Parížsky dohovor 

a Dohoda TRIPS Svetovej obchodnej organizácie. Je pre ne charakteristická úprava celého 

priemyselne právneho aparátu (samozrejme, s ohľadom na dobu, v ktorej boli vytvorené). 

Počet zmluvných strán oboch zmlúv zahŕňa takmer celé spoločenstvo štátov.  
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  a. Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva 

 

 Schválený v r. 1883 v Paríži, v platnosť vstúpil v roku 1884. Členské štáty vytvárajú 

spoločne tzv. Parížsku úniu – z toho neskôr vznikla jej skratka Parížsky únijný dohovor. 

 

 Parížsky dohovor bol prijatý na sklonku 19. storočia – to samozrejme reflektuje určité 

dobové zvláštnosti. V prvom rade neobsahuje ustanovenia o priemyselne právnych tituloch, 

ktoré sú výdobytkom modernej doby (biotechnologické vynálezy, topografie polovodičových 

výrobkov, dodatkové patentové osvedčenia), napriek tomu je však jeho nadčasovosť 

nepopierateľná u „klasických“ tituloch priemyselného vlastníctva. Navyše, sám dohovor 

stanoví podmienky pre potlačovanie nekalej súťaže, ktoré, ako som už v úvode vysvetlila, sa 

priemyselného vlastníctva dotýkajú nepriamo.  

 

Základné zásady, ktoré priniesol Parížsky dohovor a ktoré sú dodnes akýmsi pevným 

základom v oblasti, ktorú upravuje, sú:   

 

• Národný režim aplikovateľný na príslušníkov zmluvných štátov; 

 

• Právo priority alebo právo prednosti – je  to právo typické pre priemyselné vlastníctvo. 

Na základe podanej prihlášky priemyselne právneho titulu v jednom zmluvnom štáte, 

požíva prihlasovateľ prioritnú 6 až 12 mesačnú lehotu na prihlásenie totožného 

priemyselne právneho titulu v ostatných zmluvných štátov – pri troche predstavivosti 

by sa dala prirovnať k rezervácii. Ak by v tomto období prihlásila tretia osoba totožný 

priemyselný titul, nebola by jej udelená ochrana, prihlasovateľ teda využíva svoje 

prioritné postavenie, ktoré sa viaže ku dňu podania prihlášky. V zásade musí byť 

predmet prihlášky totožný, Parížsky dohovor však priznáva uznanie čiastočnej alebo 

niekoľkonásobnej priority. Rovnako je možné využiť napr. prioritu vynálezu pre zápis 

priemyselného vzoru, alebo iné predstaviteľné kombinácie. 

 Dôležité je uvedomiť si, že právo priority je vždy potrebné si nárokovať – nie je 

priznávané automaticky; 

• Všeobecná zmluva – je všeobecne akceptovaná a chápaná ako pevný základ pre 

prijatie ďalších zmlúv v oblasti duševného vlastníctva. 
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Najnovším členom Parížskeho dohovoru sa stal Thajsko, a to s účinnosťou od 

02.08.2008.94 

 

  b. Dohoda TRIPS Svetovej obchodnej organizácie  

 

 Dohoda  TRIPS pokrýva širšie spektrum práv ako Parížsky dohovor – okrem práv 

priemyselných sa venuje aj právu autorskému, a rovnako reflektuje trendy v oblasti 

duševného vlastníctva príznačné pre  koniec 20. storočia. Takisto sleduje iný cieľ - duševné 

vlastníctvo chápe ako hýbateľa  ekonomických vzťahov. Tomu svedčí aj fakt, že v pôvodných 

rokovaniach sa GATT aspektom duševného vlastníctva nezaoberala. Zlom nastal až počas tzv. 

Uruguajského kola rokovaní, v rámci ktorého bola Dohoda TRIPS prijatá.  

 

 Dohoda berie ohľad na odlišnú ekonomickú vyspelosť jednotlivých zmluvných štátov. 

Tomu prispôsobuje zvláštny časový harmonogram začlenenia konformných ustanovení týmito 

štátmi (tie najmenej vyspelé majú prijať stanovené predpisy do r. 2013). 

 

 Nesporným prínosom dohody TRIPS je predovšetkým zdôraznenie dôležitosti duševného, 

a teda aj priemyselného vlastníctva, v oblasti medzinárodného obchodu. Tým dochádza k jeho 

pozdvihnutiu v oblasti obchodných vzťahov. 

 

 Dohoda neexistuje vo vzduchoprázdne a rovnako neignoruje predchádzajúce pokusy 

v oblasti duševného vlastníctva.  

 Aplikuje tzv. „cudzinecký režim“, v rámci ktorého umožňuje využitie „doložiek 

najvyšších výhod“.  

 Vymáhateľnosť a vynútiteľnosť v oblasti duševného vlastníctva je po prvý krát 

zabezpečená účinným medzinárodným mechanizmom. Už v časti o medzinárodnom práve 

verejnom som spomenula, že jeho problémom je možnosť uloženia sankcií za nedodržanie 

noriem stanovených medzinárodným spoločenstvom. Svetová organizácia obchodu má však 

v rukách silné zbrane – tými sú predovšetkým rôzne ekonomické reštrikcie, ktoré sú 

kvalitným presvedčiacim prostriedkom. S tým súvisí aj „polo-arbitrážny“ systém riešenia 

sporov na pôde Svetovej obchodnej organizácie.  

                                                 
94 http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/paris/treaty_paris_217.html 
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 Zároveň je TRIPS prvou zmluvou, ktorá poskytuje ochrany utajovaným informáciám (tie 

sú zvyčajne chápané ako protipól patentovej ochrany). 

 
 
  
1.2.  Zmluvy prijaté v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva 

 

1.2.1. Špecifické zmluvy 

 

Špecifickými zmluvami sú tie, ktoré sa venujú len vybraným priemyselne právnym 

titulom, sú teda špecifické vo vzťahu k predmetu, ktorý upravujú.  

 

Rozdeliť ich môžeme podľa jednotlivých titulov.  

 

 a. Patenty 

  
 Zmluva o patentovej spolupráci vstúpila v platnosť v r. 1978. Býva považovaná za 

najvýznamnejší počin v patentovej oblasti od dôb Parížskej zmluvy na ochranu duševného 

vlastníctva.  

 

 Zmluva upravuje podmienky jednotnej patentovej prihlášky, čím podstatne zjednodušuje 

medzinárodnú procedúru získavania „národných patentov“- je dôležité si uvedomiť, že na 

úspešnom konci tejto medzinárodnej prihlášky stoja vždy národné patenty, nejedná sa teda 

o jednotný patent, ktorý by mal vo všetkých zmluvných štátoch rovnaké účinky.  

 

 V rámci prihlášky upravuje postup pri rešerši, prieskume, šírení technických informácií. 

Pri dodržiavaní procedúr, ktoré sú dve (I PCT a II PCT), sa prihlasovateľovi značne predĺžia 

lehoty na rozhodnutie, v ktorých krajinách chce skutočne patent používať – medzinárodná 

PCT prihláška mu vlastne odďaľuje toto dôležité rozhodnutie. 

 

 Medzi najčerstvejšie zmluvné strany tejto zmluvy patrí Demokratická republika Svätý 

Tomáš a Princov Ostrov, účinnosť pristúpenia je stanovená na 03.07.2008.95 

                                                 
95 http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/pct/treaty_pct_188.html 
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 Druhou medzinárodnou zmluvou, spravovanou WIPO je tzv. PLT- Patent Law Treaty 

alebo Zmluva o patentovom práve, ktorá bola prijatá na diplomatickej konferencii v Ženeve 

dňa 01.06.2000. Pre Českú republiku je účinná od 28.05.2005. Jej prínos spočíva 

predovšetkým v harmonizácii dátumu podania, od ktorého sa potom odvíja právo prednosti. 

Takisto upravuje určité vzťahy medzi národnými a/alebo regionálnymi patentmi vo vzťahu 

k procedúre PCT, čo má vyplniť eventuálne právne vákuum v napojení na medzinárodné 

prihlasovanie patentov.  

 

  Prihlasovanie patentov skrze PCT  

  

 Hlavným cieľom PCT je zjednodušenie prihlasovacej procedúry vo viacerých 

štátoch. Výhodný je predovšetkým v získaní drahocenného času pre konečné rozhodnutie, 

v ktorých členských štátoch chce záujemca svoj vynález naozaj patentovať.  

 

  Podaním tzv. medzinárodnej patentovej prihlášky si záujemca  zaistí právo prednosti 

vo všetkých zmluvných štátoch, na ktoré sa prihláška vzťahuje a zároveň vstúpi do 

obligatórnej fázy konania o medzinárodnej prihláške. V zásade podanie prebieha u národného 

orgánu prihlasovateľa patentu, ktorý ho najneskôr do 13. mesiacoch od vzniku práva priority 

prepošle Medzinárodnému Úradu so sídlom v Ženeve a zároveň orgánu zodpovednému za 

vykonanie rešerše. Orgánmi pre medzinárodnú rešerš sú patentové úrady v Austrálie, 

Rakúsko, USA, Japonsko, Švédsko,  Rusko, Čína, Španielsko a EPÚ. Do 18. mesiacoch od 

získania priority musí byť prihláška spoločne s vypracovanou rešeršou zverejnená 

Medzinárodným Úradom. 

Ďalej má záujemca na výber – buď pokračuje medzinárodným predbežným prieskumom 

alebo začne konanie v pred národnými orgánmi, a to do 20. mesiaca po udelení práva priority 

(procedúra podľa hlavy I PCT).  

 

 Výhodou medzinárodného predbežného konania je zistenie, či vynález spĺňa 

podmienky patentovateľnosti, tj. určí, či je nový, či je výtvorom vynálezcovskej činnosti a či 

je priemyselne využiteľný. Táto správa musí byť vyhotovená do konca 28. mesiaca od vzniku 

práva prednosti a zároveň odovzdaná majiteľovi patentu a Medzinárodnému Úradu 



 64 

(procedúra podľa hlavy II PCT). Záujemca potom musí iniciovať národnú fázu konania do 30. 

mesiaca od nadobudnutia práva priority.  

 

  Príslušný členský štát následne skontroluje splnenie podmienok pre vstup do národnej 

fáze. Ďalej by mal národný orgán postupovať s medzinárodnou prihláškou, tak ako 

s národnou. 

 

 

  b. Priemyselné vzory 

 

 Haagská dohoda o medzinárodnom zápise priemyselných vzorov uľahčuje zápis vo 

viacerých krajinách. Podmienkou pritom nie je zápis priemyselného vzoru v krajine pôvodu.  

Zmluvné štáty vytváraj Haagskú úniu. Ako už bolo uvedené vyššie, Česká republika 

neratifikovala túto zmluvu, ES ju však prijalo ako medzinárodnú zmluvu, ktorá  zaväzuje aj 

členské štáty. Z tohto dôvodu a z ohľadom na predchádzajúci výklad v V. kapitole 

Všeobecnej časti tejto diplomovej práci predpokladám, že bude ČR povinná Haagskú zmluvu 

priamo aplikovať.  

 

 

  c. Ochranné známky 

 

 Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok z r. 1891 stanoví 

podmienky pre ich zjednodušení medzinárodný zápis. Zmluvné štáty spoločne vytárajú 

Madridskú úniu. 

 Ochranná známka musí byť zapísaná  v krajine pôvodu, ktorý je zmluvným štátom 

Madridskej únie. Prihlášku medzinárodného zápisu ochrannej známky môže podať príslušník 

zmluvného  štátu - fyzická alebo právnická osoba. Ostatné osoby majú možnosť podať takúto 

prihlášku za predpokladu, že majú sídlo alebo trvalé bydlisko na území zmluvného štátu. 

 

 Prihláška sa podáva u národného orgánu, ktorý ju následne presmeruje na Medzinárodný 

úrad v Ženeve. V prípade tejto medzinárodnej procedúry je možné uplatniť právo priority.  

 Medzinárodný úrad sa uspokojí s formálnym prieskumom. Potom známku zapíše vo 

vestníku a oboznámi  o tom úrady štátov, v ktorých prihlasovateľ požaduje ochranu. Zmluvné 
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štáty majú možnosť odoprieť národný zápis medzinárodnej známky z dôvodu nezlučiteľnosti 

s vnútroštátnym právom do 12 mesiacov od zápisu ochrannej známky do medzinárodného 

registra. V takomto prípade nedôjde k národnému zápisu známky v konkrétnej krajine. 

Prihlasovateľ ochrannej známky bude mať v tejto krajine rovnaké možnosti obrany, ako 

príslušníci tohto štátu. V každom prípade odmietnutie zápisu v jednej alebo viacerých 

prihlasovateľom vybraných krajín nemá vplyv na ostatné národné zápisy.  

 

 Na zápis medzinárodnej známky, ale má vplyv pôvodná ochranná známka, tj. ochranná 

známka v krajine pôvodu. V prípade, že do piatich rokov od vzniku zápisu dôjde 

k odmietnutiu ochrany – napr. bude zrušená, prehlásená za neplatnú, atď.-  v krajine pôvodu, 

ostatné ochranné známky budú sledovať jej osud. Obrazne povedané, všetky takéto ochranné 

známky sa prihlasovateľovi zrútia ako domček z kariet. 

 

 Doba ochrany je 20 rokov - zápis môže byť obnovovaný donekonečna. 

 

 Protokol k Madridskej dohode z r. 1989 je akýmsi nevyhnutným doplnkom Madridskej 

dohody. Dôvodom jeho vzniku bola nedostatočná participácia na samotnej Madridskej 

dohode, najmä zo strany USA,  Veľkej Británie a Japonska.  

 

 Protokol je kompromisom a v porovnaní s Parížskou zmluvou prináša viacero 

zaujímavých zmien:  pre medzinárodný zápis podľa Protokolu stačí prihláška, ochranná 

známka teda nemusí byť v krajine pôvodu zapísaná. Lehota k uplatneniu námietok voči 

národnému zápisu sa predlžuje na 18 mesiacov. Mení sa aj systém poplatkov, na základe 

ktorého budú príslušné úrady zmluvných štátov oprávnené účtovať poplatky za spracovanie 

národnej fáze medzinárodnej ochrannej známky (tie sú potom vyberané separátne). Doba 

platnosti zápisu sa skracuje na polovicu.  

 Protokol umožňuje premenu zápisu na zápisy národné. Je to veľká výhoda v porovnaní 

s Madridskou dohodou, prihlasovateľ totiž nestráca svoje postavenie v ostatných krajinách 

z dôvodu oslabenia jeho pozície v krajine pôvodu. Pri premene si zápis dokonca zachováva 

dátum medzinárodného zápisu. 

 Zmluvnou stranou Protokolu sa stalo aj Európske Spoločenstvo. Preto Protokol 

predpokladá pre ES rovnaké postavenie ako pre ktorýkoľvek iný zmluvný štát. Praktickým 

vyústením je to, že komunitárna ochranná známka bude môcť byť jednak známkou základnou 
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- jej prihláška bude teda podkladom pre prihlasovanie medzinárodnej známky a jednak tzv. 

vybraným územím, kde bude môcť byť požadovaná ochrana. 

 

 V poradí druhou medzinárodnou zmluvou v oblasti ochranných známok je TLT – 

Trademark Law Treaty96. Jej účelom je zjednodušiť proces registrovania ochrannej známky 

v zahraničí stanovením jednotlivých podmienok a požiadaviek takejto registrácie. ČR je 

členom od 01.08.1996. 

 

 Najnovším pokusom v tejto oblasti je potom tzv. Singapurská zmluva o známkovom práve 

(Singapoure Treaty on the Law of Trademarks) ktorá bola podpísaná ČR 28.03.2006. Jej 

cieľom je zabezpečiť zjednodušený a dynamický proces prihlasovania ochranných známok do 

zahraničia. „Nová zmluva nemá dopad na hmotné známkové právo a týka sa iba formálnych 

a procedurálnych záležitosti známkoprávneho konania pred národnými a regionálnymi 

známkovými úradmi.“97Je vybudovaná na základoch predchádzajúcej TLT zmluvy. Jej 

výrazným nóvom oproti TLT zmluve je predovšetkým to, že pripúšťa existenciu známok 

čuchových a zvukových – avšak nenúti zmluvné strany takéto známky obligatórne uznávať vo 

vnútroštátnom poriadku (tzv. „soft law“). „Jej hlavný prínos spočíva v zahrnutí možnosti 

elektronickej formy komunikácie podávanie známkových prihlášok a iných oznámení“98 –

znovu sa ale jedná o soft law, a zmluvné štáty sa môžu samé rozhodnúť, či sa týmto 

ustanoveniam podrobia. Zmluva taktiež predpokladá povinné pristúpenie zmluvných krajín 

k Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely medzinárodného 

zápisu známok. Účinnosť nadobudne do troch mesiacov odo dňa pristúpenia alebo ratifikácie 

Zmluvy desiatym štátom – k 16.06.2008 tak učinili iba štyri krajiny: Bulharsko, Rumunsko, 

Švajčiarsko a, pochopiteľne, Singapur99.  

 

1.2.2. Pomocné zmluvy 

 

 Týkajú sa predovšetkým triedení jednotlivých titulov, čím uľahčujú ich rozraďovanie a 

vyhľadávanie.  

                                                 
96  V slovenskom preklade pod názvom „Dohovor o práve ochrannej známky“. 
97  Hujerová, M. Singapurská smlouva o známkovém právu. Průmyslové vlastnictví 5-6/2007, s. 89. 
98 Hujerová, M. Singapurská smlouva o známkovém právu. Průmyslové vlastnictví 5-6/2007, s. 89 
99 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30 
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Existuje ich niekoľko:  

 

• Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení; 

• Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov pre 

účely patentového konania; 

• Locarnská zmluva  o medzinárodnom triedení priemyselných vzorov; 

• Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely 

medzinárodného zápisu známok; a 

• Viedenská dohoda o medzinárodnom triedení obrazových prvkov známok. 

 

 

2.  Regionálne zmluvy  

 

 Vzťahujú sa len na konkrétne územie, členené podľa jednotlivých svetových regiónov. 

Exituje ich nepreberné množstvo, ja uvediem len tie najdôležitejšie. 

 

2.1. Európsky patent  

 

 Najznámejším európskym (nie komunitárnym) priemyselne právnym titulom je 

bezpochyby európsky patent, založený tzv. Európskym patentovým dohovorom. 

Administratívne zabezpečenie celého systému prebieha v Mníchove, Haagu a vo Viedni.  

 

 Charakteristickým pre európsky patent je spoločný prieskum, procedúra pri udeľovaní 

ochrany a udelenie patentu100 - úspešným zavŕšením tohto procesu však nie je udelenie 

jednotného patentu, majiteľovi je namiesto toho poskytnutý tzv. „zväzok“101 národných 

patentoch.  

                                                 
100 Malý, J. Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, knot-how, ochranné známky. 1. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2002, s.63. 
101 „faisceau“ napr. Scordamaglia, V. Droit internaional et communautaire de la propriété intellectuelle, 
Université Pierre Mendès-France, FACULTÉ DE DROIT, GRENOBLE, Année universitaire 2006-2007, s. 65; 
alebo „bundle“ v súlade s terminológiou prezentovanou na www.epo.org. 
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 EPD je zvláštnou „dohodou v zmysle Parížskej zmluvy na ochranu duševného 

vlastníctva a zároveň zmluvou o regionálnom patente podľa PCT.“102 

 Touto zmluvou došlo zároveň k vytvoreniu Európskej patentovej organizácii so sídlom 

v Mníchove. 

 

 Prihlášky sú prijímané od 01.06.1978, Európsky patentový úrad tohto roku oslávil 30. 

výročie svojho vzniku103.  

 

 Ochrana v rámci európskeho patentu môže byť poskytnutá na území 34 členských 

štátov, tzv. „extension“ (rozšírenie) potom spočíva v tom, že aj štáty, ktoré nie sú zmluvnou 

stranou uznávajú európske patenty (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Srbsko). 

Navyše s Macedónskom momentálne prebiehajú prístupové rokovania.  

 Prihláška sa podáva priamo u EPÚ alebo v určitých prípadoch aj u národných 

patentových úradov (softwarová prihláška) s tým, že formálny prieskum je vo výlučnej 

kompetencii EPÚ v Haagu.  

 

 V poslednej dobe prekonal európsky patentový systém výrazné zmeny – od reformy 

Európskeho patentového dohovoru cez Londýnsku dohodu až po projekt EPLA.  

 

 a. Reforma z r. 2000104 

 Reforma bola schválená v rámci Diplomatickej konferencie v novembri r. 2000, 

ustanovenia meniace Mníchovský dohovor vstúpili v účinnosť dňom 13.12.2007, jedná sa 

teda o relatívne čerstvé zmeny. Reforma bola výrazná – má zjednodušiť konanie o udelení 

európskeho patentu. Jednou z podstatných zmien je predovšetkým možnosť prezentovať 

nároky neskôr než je podaná prihláška patentu, a to bez „straty“ dátumu podania prihlášky – 

tj. prihlasovateľ prihlási patent na vynález ku dňu Y a do dvoch mesiacov od tohto dňa doplní 

nárok/y z prihlášky vyplývajúce. Za rozhodný deň pritom bude považovaný deň Y a nie deň, 

ku ktorému budú podané nároky105.  

 Ďalšou novinkou je možnosť deklarovať prioritu do 16 mesiacov odkedy ku vzniku 

priority naozaj došlo (to sa týka aj jej eventuálnych zmien)106.  

                                                 
102 Týč, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Linde Praha, a.s.: 1997, s. 44. 
103 http://www.epo.org/about-us/office.html 
104 Spracované podľa http://www.epo.org/patents/law/legal-texts.html 
105 Článok 40(1) a 57(c) Mníchovského dohovoru 2000 
106 Článok 52(2) a 52(3) a 52(4) Mníchovského dohovoru 2000 
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 Rovnako zaujímavé je aj rozšírenie právomoci odvolacích orgánov – po novom sa 

tieto orgány stanú „štandardným prostriedkom nápravy“ – EPÚ uprednostnil toto riešenie 

pred napr. stanovením lehôt a dôb, do ktorých má byť ukončené patentové konanie107. 

 Okrem toho obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa prechodných ustanovení, 

zjednodušenia koexistencie s procedúrou PCT (predovšetkým v oblasti finančnej a premeny 

na národný titul). 

 

 b. Londýnska dohoda108 

 Londýnska dohoda sa venuje aplikácii článku 65 Zmluvy o udeľovaní európskych 

patentov  zo 17.10.2000– jej cieľom je zníženie nákladov na európsky patent. Podľa mnohých 

štúdií sú náklady na európsky patent tak vysoké, že odrádzajú potenciálnych prihlasovateľov. 

Podľa EPÚ dosahujú priemerné náklady na preklad jedného patentu zhruba 3800 €. 

Samozrejme, jedná sa len o približnú čiastku, konkrétny údaj bude závisieť od samotného 

vynálezu, oblasti techniky a vybraných území.   

 Signatármi Londýnskej dohody sú nasledujúce štáty: Dánsko, Francúzsko, 

Nemecko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Monako, 

Holandsko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.   

 Londýnska zmluva delí štáty na dve kategórie: do prvej patria štáty, ktorých 

úradným jazykom je angličtina, francúzština alebo nemčina. Francúzsko, Nemecko, 

Lichtenštajnsko, Luxembursko, Monako, Švajčiarsko a Veľká Británia sa vzdali nároku na  

akýkoľvek ďalší preklad európskeho patentu. 

 V druhej kategórii sú zvyšné krajiny – teda tie, v ktorých sa okrem oficiálneho 

jazyka bežne používa aj aspoň jeden z úradných jazykov EPÚ. Tieto krajiny (Dánsko, 

Chorvátsko, Island, Lotyšsko, Holandsko, Slovinsko a Švédsko) majú právo požadovať 

okrem znenia patentu v národnom jazyku aj preklad nárokov patentu do jedného z úradných 

jazykov EPÚ (tento jazyk je krajinou vopred vybraný – vo všetkých prípadoch je ním 

angličtina, s výnimkou Lotyšska a Slovinska, ktorý si zatiaľ rozhodný EPÚ jazyk 

nezvolili109).  

 Podľa výslovného ustanovenia Londýnskej zmluvy, zmluvným štátom nič nebráni 

v prijatí liberálnejšieho jazykového režimu (čl. 1 odst.4). 

                                                 
107 Článok 121 Mníchovského dohovoru 2000 
108

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$File/Lon

don_Agreement.pdf 
109 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/london-agreement/key-points.html 
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V prípade sporu porušenie európskeho patentu majú zmluvné štáty Londýnskej zmluvy právo 

požadovať kompletný preklad európskeho patentu v jazyku, v ktorom podľa tvrdení jeho 

majiteľa došlo k porušeniu patentu. Výzvu na predloženie prekladu môže požadovať buď súd 

alebo iný kvázi súdny orgán alebo osoba obvinená z porušenia patentu. 

 

 c. Projekt EPLA110 

 Projekt EPLA je skratkou Dohody o riešení patentových sporov (European Patent 

Litigation Agreement). Projekt je pripravovaný v tesnej spolupráci s Európskou Úniou 

a predpokladá použitie hmotného patentového práva vychádzajúceho z neúspešnej Dohody 

o komunitárnom patente z r. 1989. 

Zmyslom EPLA je ustanoviť numerus clausus súdov, ktoré budú môcť o patentoch 

rozhodovať za účelom zjednotenia judikatúry európskeho a prípadne aj komunitárneho 

patentu. Zároveň stanoví pravidlá hmotného práva, ako aj kolízne ustanovenia pre spory 

s medzinárodným prvkom (odkazuje pritom na Brusel I ).  

  

 

 Európska patentová prihláška s účinkami pre ČR 

 

 Európska patentová prihláška s účinkami pre Českú republiku má v ČR rovnaké 

účinky ako domáca prihláška vynálezu (§ 35c odst. 1 ZoV). To sa týka aj eventuálneho práva 

prednosti, ak je toto právo skoršie než je deň podania európskej patentovej prihlášky.  

 

 Zvláštnosť procedúry týkajúcej sa európskych patentových prihlášok spočíva 

v jazykovom režime. Prihlasovateľ opierajúci svoj nárok o európsky patentový titul, musí 

ÚPV predložiť český preklad patentových nárokov, a to až po zverejnení patentovej prihlášky 

EPÚ. ÚPV následne preklad sprístupni verejnosti a túto skutočnosť oznámi vo Vestníku.  

 

 Ďalšou zvláštnosťou je možnosť zmeny európskej patentovej prihlášky na národnú 

prihlášku.                    

 

 Samozrejme toto základné pravidlo o zhodných účinkoch platí s určitými 

modifikáciami čo do času a kvantitatívneho rozsahu ochrany.   

                                                 
110 Spracované podľa  http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla.html 
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 Časový posun v udelení národnej patentovej ochrany spočíva v tom, že účinky 

európskeho patentu nastávajú v ČR dňom, v ktorom bolo oznámené udelenie európskeho 

patentu v Európskom patentovom vestníku. Až potom zapíše ÚPV patent do českého registra 

európskych patentov spoločne s ostatnými zapisovanými údajmi (§ 35c ZoV).  

 

 Pre rozsah ochrany (teda jeho kvantitatívnu stránku) je rozhodujúce znenie v jazyku, 

v ktorom sa viedlo konanie o európskej patentovej prihláške pred EPÚ. Avšak ak je ochrana 

v českom preklade patentového spisu užšia než ochrana poskytovaná v súlade s pôvodným 

jazykovým znením,  môžu sa tretie strany dovolávať nedokonalého prekladu (§ 35d odst. 1 

ZoV).  

 Z toho vyplýva, že preklad patentu môže zohrať rozhodujúcu úlohu pre určenie 

patentu ako takého. Dôslednosť prekladu je v tomto prípade esenciálna. Aj preto má majiteľ 

európskeho patentu možnosť predložiť ÚPV opravený preklad patentového spisu. Aby však 

nedochádzalo k neprimeraným zásahom do práv tretích osôb, ZoV stanoví, že tretie osoby, 

ktoré v dobrej viere využívali alebo vykonali vážne a účinné prípravy k využívaniu predmetu 

daného patentu, sú oprávnené využívať takýto predmet aj po dodaní nového prekladu 

majiteľom/prihlasovateľom patentu.  

 

 Kvalitatívna stránka sa zhoduje s domácim patentom.  

 

 Určité zvláštnosti sa uplatnia v súvislosti s jazykovým režimom, ktorý je príznačný 

pre de facto všetky európske tituly. V prípade, že preklad európskeho patentového spisu 

v českom jazyku predložený ÚPV v stanovenej (dodatočnej) lehote, bude sa tento európsky 

patent považovať za neúčinný od samého počiatku ( § 35c odst. 4 ZoV).  Špecifikom je 

taktiež väzba s pôvodným , európskym patentom, ktorej sa venujem nižšie.  

 

 Väzba s pôvodným patentom 

 

 V ČR je takáto kumulácia dvoch právnych titulov vylúčená – v prípade udelenie 

národného patentu na vynález, na ktorý sa vzťahuje európsky patent s rovnakým právom 

prednosti patriaci tomu istému majiteľovi popr. jeho právnemu nástupcovi, sa takto udelený 

národný patent stáva v rozsahu, v ktorom sa zhoduje s európskym patentom neúčinným. 
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Neúčinnosť je pritom viazaná na lehotu pre podanie odporu proti európskemu patentu, resp. 

na deň právnej moci rozhodnutia, v ktorom bol v rámci konania o odpore patent zachovaný.  

 

 Náväznosť s európskym patentom pretrváva aj potom, čo je zapísaný v registri 

v ÚPV – európsky patent s účinkami pre ČR totiž bude totiž zrušený resp. zachovaný 

v pozmenenom znení v prípade, že k jeho zrušení alebo pozmenení rozhodne EPÚ. Pri konaní 

o zrušení európskeho patentu je rozhodujúce znenie patentu v jazyku konania o jeho udelení.  

 

 Za udržovanie európskeho patentu s účinkami pre ČR sa platia špeciálne tarify, 

odlišné od národných.   

 

 

 Vzťah PCT a Európskeho patentu 

  

 V rámci prihlášky PCT je možné za cieľové územie ochrany určiť teritórium 

pokrývajúce európsky patent. V takomto prípade sa po obligatórnej časti medzinárodnej 

prihlášky uplatní režim patentového konania pred EPÚ – záujemca o medzinárodnú ochranu 

má možnosť voľby medzi hlavou I PCT a II PCT. Lehoty sa pritom predĺžia o mesiac.  

 

 

2.2.  Európska Únia a duševné vlastníctvo111  

 

 V tejto časti sa iba obmedzím na pramene komunitárneho práva v oblasti priemyselného 

vlastníctva. Bližšie informácie je možné čerpať v samostatnej kapitole určenej európskemu 

právu. 

 

 

2.3.Mimoeurópske regionálne zmluvy 

 

 Na ich základe vznikajú regionálne organizácie na podporu a ochranu priemyselných práv 

(viď Regionálne organizácie v II. Kapitole Zvláštnej časti). 

3.  Dvojstranné zmluvy  
                                                 
111 Informácie spracovné podľa http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm 
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Dvojstrannými zmluvami v oblasti duševného vlastníctva sú predovšetkým zmluvy 

týkajúce sa ochrany investícii a zamedzujúce dvojitému zdaneniu. Stanovia pravidlá pre 

eventuálne riešenie sporov. 

 

Bez zaujímavosti neostáva ani fakt, že rozvinuté krajiny, ktoré sa všemožne snažia 

bojovať proti falšovaniu krajín rozvinutých, uzavierajú špecifické dvojstranné zmluvy 

o ochrane duševného, resp. priemyselného vlastníctva- príkladom je dvojstranná zmluva 

uzavretá medzi USA a Ruskom112 o účinnej ochrane priemyselného vlastníctva a jeho 

vymáhateľnosti. Podobnú zmluvu uzavreli USA aj s Čínou. Výhodou takýchto bilaterálnych 

zmlúv je jednak zmonitorovanie situácie ako celku s určením kľúčových negatívnych javov 

a miest , ako aj „mieru ušitý ozdravný program“ vrátane finančných subvencií pre krajiny 

s najvyššou mierou falšovania a pirátstva. Výsledkom býva skutočne potlačenie porušovania 

práv z duševného, resp. priemyselného vlastníctva, aj keď zvyčajne nedostatočné. USA však 

majú možnosť zastaviť prívod finančných prostriedkov, čo vedie aspoň k formálnemu prijatiu 

právnych ustanovení. 

 

 

Zhrnutie 

 

Medzinárodné zmluvy sú hlavným prameňom v oblasti medzinárodného práva týkajúceho 

sa priemyselného vlastníctva. Významne prispievajú k vzájomnej súčinnosti medzi štátmi 

v tejto oblasti – niektoré z nich na viac stanovia aj priamo aplikovateľné pravidlá (napr. 

Parížsky dohovor), čím sa ich hodnota ešte zvyšuje.  

 

 V poslednom čase dochádza k boomu v kvantite nových medzinárodných zmlúv. 

Niektoré majú svoje opodstatnenie, pretože reflektujú vývoj v oblasti technológií – napr. 

patentovateľnosť biotechnologických vynálezov, koexistencia doménových mien 

a ochranných známok, atď. Niektoré z nich sa však javia ako nadbytočné – napr. plánovaná 

ochrana v oblasti folklóru alebo tradičných znalostí je horúcou témou.  

 

                                                 
112 http://www.iipa.com/pdf/IIPAEricSmithtestimonyOctober182007Testimony10172007.pdf, str. 11-13. 
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Na tomto mieste by som chcela vyzdvihnúť význam bilaterálnych zmlúv. Mimoriadne 

účinnými bývajú ich ustanovenia práve z dôvodu relatívne jednoduchej kontroly ich 

dodržiavania. Len pre úplnosť ešte dodám, že v  pozícii strany domáhajúcej sa dodržiavania 

minimálnych štandardov stoja predovšetkým Spojené štáty americké. 
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II. kapitola:  Medzinárodné a regionálne organizácie spravujúce 
priemyselné práva 
 

 

 Medzinárodným právom verejným sa riadi, okrem iného, aj činnosť 

medzinárodných organizácií, ich štatút, spôsob založenia, uznanie v rámci medzinárodného 

spoločenstva.  

 

 V oblasti priemyselného vlastníctva existujú tri základné skupiny medzinárodných 

organizácií: medzinárodné organizácie svetové alebo univerzálne patria do prvej kategórie 

a regionálne do kategórie druhej.  

 

 Okrem „klasických“ medzinárodných organizácií poznáme aj organizácie tzv. 3. 

sektoru, nazývané tiež nevládne organizácie alebo NGO. Tie za bežných okolností nie sú 

subjektom medzinárodného práva verejného, avšak v určitých prípadoch im takýto štatút 

môže byť ad hoc pridelený. Ich význam býva niekedy nedocenený – napriek tomu, že sa 

v zásade jedná o združenia osôb sledujúcich rovnaký cieľ a teda nepokrývajúcich záujmy 

celého spektra osôb zúčastnených na danom probléme, vedia práve tieto organizácie značne 

„rozvíriť hladiny“ priemyselného vlastníctva – plnia akoby funkciu alarmu-  a väčšinou 

vďaka svojej úzkej špecializácii sa im darí  vzniknuté problémy lepšie definovať.  

 

 

1. Organizácie univerzálneho charakteru 

 

 1.1.Svetová organizácia duševného vlastníctva
113

 

 

 Svetová organizácia duševného vlastníctva bola založená Zmluvou o Parížskej  

dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1970. Jej  sídlo je v Ženeve. WIPO je 

organizácia pridružená k OSN.  K 31. 07.2007 sa vyšplhal počet členských štátov na 184114.  

 

  Organizácia vznikla zlúčením dvoch medzinárodných úradov – jeden 

nasledoval Parížsky dohovor a druhý Bernský dohovor na ochranu práva autorského a práv 
                                                 
113 Informácie spracované podľa http://www.wipo.int/freEPÚblications/en/general/1007/wipo_pub_1007.pdf 
114 World Intellectual Property Organisation, An Overview, 2007 edition, s. 43 
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príbuzných. Jej prvým sídlom sa stal Bern, a bola známa pod svojou francúzskou skratkou 

BIRPI.  

 V r. 1960 sa BIRPI presťahoval do Ženevy. O desať rokov neskôr sa mení na 

Svetovú organizáciu duševného vlastníctva. V r. 1974 sa stáva špecializovanou agentúrou 

OSN.  

 

 Medzi strategické úlohy Svetovej organizácie duševného vlastníctva  (a tomu 

prispôsobený rozpočet)  pre rok 2008/2009 patrí :   

• Podporovať vyvážený systém duševného vlastníctva ako aj rozširovať jeho 

potenciálny vývoj; 

• Posilňovať „infraštruktúru“ duševného vlastníctva, najmä skrze rozličné inštitúcie 

a ľudské zdroje; 

• Zabezpečiť vzostupný vývoj v oblasti medzinárodného práva duševného vlastníctva; a 

• Poskytovať kvalitné služby v celosvetovej ochrane práv vyplývajúcich z duševného 

vlastníctva. 

 

 Svetová organizácia duševného vlastníctva poskytuje takisto služby v oblasti 

arbitráže a mediácie. Samotná organizácia ju na svojich internetových stránkach prezentuje 

ako lacnú a efektívnu variantu riešenia sporov. Jej využitie je žiadané všade tam, kde sa 

duševne právna legislatíva odlišuje štát od štátu. 

 Arbitrážne centrum je svetovou jednotkou v oblasti tzv. cybersquattingu, tj. sporov 

vyplývajúcich z doménových mien a ochranných známok.   

 

 Rovnako sa organizácia venuje vzdelávaniu v oblasti duševného vlastníctva, a za 

tým účelom vytvorila aj špecializovanú elektronickú akadémiu.  

 

 Ďalšou prioritnou úlohou je administrácia významných zmlúv – patria sem všetky 

medzinárodné špecifické zmluvy (dokopy 25) medzi ktoré patrí aj Parížsky dohovor na 

ochranu duševného vlastníctva. 
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 Svetová organizácia duševného vlastníctva sa vyvíja s dobou – dôkazom je snaha 

o rozšírenie titulov v oblasti duševného vlastníctva. Medzi tie najnovšie, dnes bohato 

diskutované, patrí ochrana tradičných poznatkov, folklóru a genetických zdrojov.115       

 

 

 1.2. Svetová obchodná organizácia 
116

 

 

 Je jedinou organizáciou, ktorá reguluje obchodné vzťahy medzi štátmi na 

celosvetovej úrovni. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť bezproblémové fungovanie obchodu, 

a to tak , aby prebiehal slobodne a voľne.  

 Organizácia vznikla v r. 1955, čím sa zaraďuje medzi najmladšie svetové 

organizácie. Na základe Uruguajského kola rokovaní v období od 1986 – 1994 sa stala 

právnym nástupcom GATTu.  

  

 Svetová obchodná organizácia sa venuje celému spektru činností, ktoré 

s medzinárodným obchodom súvisia – v náplni jej práce sú vyjednávania a iné aktivity 

v oblasti životného prostredia, ochrane hospodárskej súťaže, štátnych zákaziek, duševného 

vlastníctva. Duševné vlastníctvo je predmetom záujmu Svetovej obchodnej organizácie vždy 

vtedy, keď sa týka obchodu.  

 

  Aktivity pokrývajú najmä:  

• Administráciu obchodných zmlúv; 

• Vytváranie priestoru pre diskusiu v oblasti obchodu; 

• Riešenie obchodných sporov; 

• Kontrola národných politík v oblasti obchodu; 

• Pomocou technickej asistencie pomáhať rozvojovým krajinám; a 

• Spolupráca s ostatnými medzinárodnými organizáciami.  

 

 Zmluvnými stranami Svetovej obchodnej organizácie je 150 štátov, pričom 

s ďalšími približne 30 prebiehajú prístupové rokovania. Jedným z najčerstvejších členov je aj 

Taiwan, čo je z hľadiska medzinárodného práva verejného zaujímavý precedens (Svetová 

                                                 
115 v angličtine: tzv. traditional knowledge, folklore and genetic resources 
116 Informácie spracovné podľa http://www.wto.org/english/res_e/doload_e/inbr_e.pd 
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obchodná organizácia je jedným z mála subjektov medzinárodného práva verejného, ktorý 

uznal samostatnosť Taiwanu v rámci ČĽR).  

 

 Organizácia sa prudko vyvíja a rýchlo reaguje na celosvetové trendy. Dôkazom je 

konferencia z Dauha konanej v rokoch 2000 až 2001, v rámci ktorej bol nastolené viaceré 

recentné problémy v oblasti obchodu. Jednou diskutovaných oblastí sa stala aj problematika 

patentovateľnosti liečiv a nútenej licencie medzi rozvojovými a vyspelými krajinami.  

 

 

 1.3. Vzájomné fungovanie WIPO a WTO 

 

 Ako na svojich internetových stránkach prezentuje Svetová organizácia duševného 

vlastníctva rokom 1995, kedy uzrela svetlo sveta Svetová organizácia obchodu, dochádza 

v oblasti duševného vlastníctva k jeho „ multilaterálnej ochrane“.  

  

 Podľa Pítru117 tým došlo k oslabeniu pozície WIPO na úkor WTO, pričom 

konkurujúce inštitúcie zastrešujú tiež  nový poriadok práv k duševnému vlastníctvu, pre ktorú 

ale problematika duševného vlastníctva nie je hlavným cieľom. 

 

 Tento rozpor sa však vyriešil kompromisným riešením -na základe dohody medzi 

WIPO a WTO z r. 1996 nastáva vzájomná spolupráca v implementácii predpisov TRIPS.  

 Je charakterizovaná jednak povinnosťou členských štátov WTO pristúpiť k Parížskej 

zmluve, resp. k vybraným článkom – predovšetkým sa to týka uznania a praktického užívania 

zásady priority. Nie všetky štáty sú však signatármi oboch zmlúv – v poslednom čase je to 

predovšetkým Taiwan, ktorého neistá autonómna situácia vyústila do prijatia za člena vo 

WTO, avšak nie je členom WIPO.  

 Ďalšia spolupráca prebieha v oblasti vzájomnej technickej pomoci, v oblasti 

prekladov národných právnych predpisov a pri implementácii pravidiel o oznamovaní 

emblémov a iných znakov podľa 6ter Parížskeho dohovoru. 

 Posledným výrazným prelínaním dvoch systémov došlo v súvislosti s kvalitným 

riešením sporov na úrovni WTO, ktoré sa vzťahuje aj na zmluvy WIPO, na ktoré dohoda 

TRIPS priamo odkazuje – tj. v oblasti priemyselných práv na Parížsky dohovor.  

                                                 
117 Pítra, V. K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví. Průmyslové vlastnictví 3-1997,s.42. 
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2. Regionálne organizácie 

 

 Bolo by mylné domnievať sa, že na poli priemyselného vlastníctva sa angažujú iba 

medzinárodné organizácie univerzálne. Mnohé regionálne organizácie majú totiž značný 

vplyv na unifikačných tendenciách.  

 

 Napr. na pôde Rady Európy bola prijatá Štrasburská zmluva, ktorá značne 

unifikovala určité aspekty týkajúce sa hmotného patentového práva. Zmluva bola prijatá 

27.11.1963 a v zásade stanovila podmienky patentovateľnosti tak ako ich poznáme dnes. Ako 

uvádza Scordamaglia, „bol to prvý legislatívny krok“118, ktorý takto vyšliapal cestu 

európskemu patentu.  

 

 Regionálne organizácie však neexistujú len na európskom kontinente: napr. v Afrike 

je mimoriadne činnou OAPI alebo Africká organizácia pre duševné vlastníctvo, ktorá vznikla 

Zmluvou z Liberville z r. 1962 zastrešujúca 16 frankofónnych afrických krajín. V jej rámci  

potom existuje regionálny patent, organizácia rovnako reguluje oblasť ochranných známok, 

priemyselných vzorov a označenia pôvodu. Všetky členské štáty majú zjednotené legislatívu 

v oblasti obchodného práva, vrátane práv priemyselného vlastníctva.119 

 Druhou africkou organizáciou je ARIPO v preklade tzv. Regionálna africká 

organizácia v oblasti priemyselného vlastníctva. Tá zjednocuje priemyselne právne tituly 

pätnástich tento krát anglofónnych krajín.   

 Podľa francúzskych autorov sú však prihlášky priemyselne právnych titulov v oboch 

afrických organizáciách vzácne120 a teda zatiaľ bez väčšieho významu.  

 

 Inými regionálnymi organizáciami sú napr. Eurázijský patentový systém zastrešujúci 

krajiny bývalého ZSSR, Andský Pakt na území Južnej Ameriky alebo ASEAN alebo ANASE 

(Association of South East Asian Nations alebo jeho francúzsky ekvivalent Association des 

nations de l'Asie du sud-est), združujúci 10 štátov juhovýchodnej Ázie.   

 

                                                 
118 Scordamaglia, V. Droit internaional et communautaire de la propriété intellectuelle, Université Pierre 
Mendès-France, FACULTÉ DE DROIT, GRENOBLE, Année universitaire 2006-2007, s. 14 
119 Azéma, J., Galloux, J.-C., Droit de la propriété industrielle, Paris: Précis Dalloz, 2006, s. 471. 
120 Azéma, J., Galloux, J.-C., Droit de la propriété industrielle, Paris: Précis Dalloz, 2006, s. 470-471. 
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3. Nevládne organizácie 

 

 Na poli priemyselného vlastníctva operuje aj množstvo nevládnych organizácií 

sledujúcich rôzne ciele a spolupracujúcich s vládami, medzinárodnými organizáciami, 

spotrebiteľmi alebo majiteľmi priemyselne právnych titulov. Medzi tie najznámejšie patria: 

FICPI121(International Federation of Intellectual Property Attorneys v angličtine), AIPPI122 

(International Association for the Protection of Industrial Property v anglličtine alebo 

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle vo francúzštine), 

IPO123(Intellectual Property Owners Institution), alebo IIPA124 (International Intellectual 

Property Alliance).  

 

 WIPO na svojich internetových stránkach poskytuje prehľad o vládnych aj 

nevládnych organizáciách, ktoré sa venujú duševnému vlastníctvu. Ich vyčerpávajúci zoznam 

je na stránke http://www.wipo.int/copyright/en/links/. 

 

 

Zhrnutie:  

 

 Medzinárodných organizácií na poli priemyselného vlastníctva je nepreberné 

množstvo. Naďalej však platí, že medzi tie najvýznamnejšie patria organizácie univerzálneho 

charakteru, popr. tie regionálne organizácie, ktoré nielen pokrývajú rozsiahlejšie územie, ale 

ktoré zároveň stanovia predpisy značne harmonizujúce právne poriadku zúčastnených štátov. 

Tento prístup je pri celkovej kvantite medzinárodných a regionálnych organizácií 

pochopiteľný. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 http://www.ficpi.org/ 
122 http://www.aippi.org/ 
123 http://www.ipo.org//AM/Template.cfm?Section=Home 
124 http://www.iipa.com/  
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Záver 
 

 
Ochrana priemyselného vlastníctva je mimoriadne dôležitá práve kvôli jej potenciálnej 

všadeprítomnosti a teritoriálnej ochrane. Ak k tomu ešte pridáme nejednotnú legislatívu na 

celosvetovej úrovni a neexistenciu harmonizačných kolíznych noriem je zrejmé, že sa nebude 

jednať o úlohu triviálnu.  

 

Aj keď unifikačné tendencie prebiehajú už viac ako sto rokov, doposiaľ bola zaistená 

účinná ochrana len na úrovni regionálnej.  

 

Medzinárodné spoločenstvo sa síce snaží reagovať a potierať pirátstvo a falšovanie, 

pričom dochádza k jeho znižovaniu, avšak stále sa právna ochrana javí nedostatočnou práve 

v prípadoch s medzinárodným prvkom. Mnohokrát pomáhajú diplomatiko-politické jednania 

namiesto právnych inštrumentov. Aj preto som v mojej práci vyzdvihla prínos bilaterálnych 

zmlúv USA s „problémovými“ krajinami. Do toho samozrejme rátam aj tzv. „301 Report“125, 

ktorý mapuje situáciu v oblasti priemyselných práv v krajinách s nižším štandardom ochrany. 

Šokujúcim bolo pre mňa zistenie, že Česká republika sa sama ocitla na takomto zozname, a to 

z dôvodu nedostatočnej ochrany priemyselných práv na tržniciach. Toto „varovanie“ však 

zatiaľ nebolo spojené so sankciami, asi aj z toho dôvodu, že v ostatných oblastiach ochrany 

priemyselného vlastníctva si ČR nepočína zle, práve naopak. Úroveň ochrany je po právnej 

stránke konformný s medzinárodnými požiadavkami, priemyselné vlastníctvo sa nezneužíva 

na reštrikciu obchodu. Kritickými krajinami však nie sú členské štáty EÚ, ale predovšetkým 

štáty rozvojové: Čína, Brazília a India.  

 

Tento paradox, niekedy označovaný ako „bohatý Sever a chudobný Juh“ sa snažia 

vyvažovať medzinárodné organizácie a medzinárodné zmluvy, bohužiaľ, zatiaľ s malým 

úspechom. Ako som však už v diplomovej práci naznačila, aj takéto malé počiny nehodno 

podceňovať – sú totiž pevným základom pre tzv. hard law, a síce self-executing normy 

medzinárodného práva.  

 

                                                 
125http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2007/2007_Special_301_Review/asset_u
pload_file643_11122.pdf 
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De lege ferenda by bolo vhodné navrhnúť jednotné pravidlá pre potieranie falšovania 

na celosvetovej úrovni, a to vrátane kolíznych noriem. Tie sú totiž najväčším handicapom 

v oblasti priemyselného vlastníctva. Spôsobujú totiž aj ďalší problém s tematikou súvisiaci, 

a síce nedostatočnú vymáhateľnosť. K určitému pokroku síce došlo vďaka medzinárodnej 

arbitráži na pôde WTO a čiastočne aj WIPO, napriek tomu je v tejto oblasti stále čo doháňať. 

 

V oblasti medzinárodného práva vyvstávajú nielen otázky jeho dodržiavania 

a vymáhateľnosti, ale aj vzájomného vzťahu s národnými a regionálnymi systémami ochrany. 

V mojej diplomovej práci som dospela k záveru, že v hierarchii právnych noriem zastávajú 

ustanovenia medzinárodných zmlúv prvé miesto. Až za nimi nasledujú regionálne prípadne 

národné právne poriadky. Samozrejme, k takémuto záveru som sa dopracovala vychádzajúc 

z českej právnej kultúry a je možné, že pri inom východiskovom právnom poriadku by som 

dospela k inému záveru.   

 

Problémy recentného medzinárodného aspektu u priemyselného vlastníctva sú teda 

mnohé. V zmysle známeho „Kde je vôľa, tam je cesta“ si však zúfať nemusíme. Prihliadnuc 

k neprebernému množstvu medzinárodných zmlúv, stále nových pokusov o reguláciu 

doposiaľ neregulovaného ako na regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni, je len otázkou 

času, kedy sa vyriešia aj problémy vyššie načrtnuté. 
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Summary 
 
The protection of the Industrial Property Rights and International Law 
 

The crucial role of the Industrial Property Rights in the recent times is mainly caused 

by the globalization, especially in commerce.  

The main problem of Industrial Property Rights is its territoriality, e.g. each right need 

to be protected in every country where the protection is sought. However, there are some 

mechanisms that help to simplify such procedure (on international as well as on regional 

scheme). 

 

The aim of my final work is therefore to map the present situation connected to the 

legal aspects of the international protection related to the Industrial Property Rights.  

 

The work is divided into two parts – the first one deals with the basic terminology and 

description of the Industrial Property Rights together with its implementation into the 

International Private Law, International Public Law, European Law and national (Czech) law. 

Moreover, it explains the reciprocal interferences between the International Public and Private 

Law, European Law and national law. 

The second part is rather enumerative and it provides the overview of the international 

and regional treaties and organizations active in the field of Industrial Property Rights. The 

role of the non- governmental organization is not neglected.  

 

Based on the rules of Czech International Private Law, the solution for the eventual 

interference between the national and international legal provision shall be solved in favor of 

the international rule. Generally speaking, the same applies to the eventual conflict between 

the national and regional legal provisions, whereas the regional one shall prevail.  

As expressed at the end of the final work, the most alarming problem is the weak 

enforceability of the Industrial Property Rights, especially in the so called third world 

countries with the strong economic potential, such as China, India and Brazil. 

 

Pro futuro, it shall be advisable to draft the internationally valid uniform anti-

counterfeiting rules. The numerous attempts to regulate what has not been so far regulated is a 
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today’s trend, hopefully the problems mentioned hereinbefore shall be soon solved by the 

recent “let’s regulate everything” trend. 
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Použité skratky 

 
ČĽR  Čínska ľudová republika 

ČR   Česká republika 

DSU  Dispute Resolution Understanding 

EÚ   Európska Únia 

EHZ   Európske hospodárske združenie 

EPD  Európsky patentový dohovor 

ESD  Európsky súdny dvor 

ESUO  Európske spoločenstvo uhlia a ocele 

EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

GATT   General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clách a obchode 

MPS   medzinárodné právo súkromné 

MPV  medzinárodné právo verejné 

MSD  Medzinárodný súdny dvor 

OHIM  Office for harmonisation in the Internal Market, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 

PCT   Patent Cooperation Treaty, Zmluva o patentovej spolupráci 

SRS  Stály rozhodcovský súd 

TLT  Trademark Law Treaty, Zmluva o známkovom práve 

TRIPS   Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights, Dohoda o obchodných aspektoch 

práv k duševnému vlastníctvu 

ÚPV   Úrad priemyselného vlastníctva  

WIPO   World Intellectual Property Organisation, Svetová organizácia duševného vlastníctva 

WTO   World Trade Organisation, Svetová obchodná organizácia 

 
 
 
Právne predpisy:  

 

Brusel I 44/2001 (ES) o súdnej príslušnosti a výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach 

občianskych a obchodných 

Európsky patentový dohovor Mníchovský dohovor o udeľovaní európskych patentov z 05.10. 1973 (Zdelenie 

č.69/2002Zb.) 

Madridská dohoda Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrnych a obchodných známok 

z 27.06.1989 (Zdelenie č.78/1985Zb.) 

Madridský Protokol Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 

z 27.06.1989 (Zdelenie č.248/1996Zb.) 

Nariadenie o KOZ Nariadenie 40/94 (ES) o komunitárnej ochrannej známke (o ochrannej známke 

Spoločenstva) 

Občiansky zákonník  Zákon č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov 

Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991Zb., v znení neskorších predpisov 
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Parížsky dohovor Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva z 20.03.1883 

(Zdelenie 64/1975 Zb.) 

PCT Zmluva o patentovej spolupráci z 19.06.1970 (Zdelenie 529/1992 Zb.) 

Rím I Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z r.1980  v znení Prvého 

a Druhého protokolu (2005/C 334/01)   

Rím II  Nariadenie 864/2007 (ES) (Zdelenie č.69/2002 Zb.)  

TLT Zmluva o patentovom práve z 27.10.1994 (Zdelenie č.199/1996 Zb.) 

TRIPS Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (Zdelenie 

č.191/1995 Zb.) 

ZoV Zákon č. 527/1990Zb. o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch, v znení 

neskorších predpisov 

ZoOZ Zákon č.441/2003Zb. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov 

ZoP Zákon č. 207/2000 Zb. o priemyselných vzoroch, v znení neskorších predpisov 

ZMPS Zákon č. 93/1967 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, 

v znení neskorších predpisov 
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