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neodpovídá definici podle článku 3 písm. a) anebo jestliţe odporuje veřejnému pořádku 

nebo dobrým mravům.  

     (Průmyslový) vzor, jehoţ účinky se rozšířily na území nových členských států 

v důsledku jejich přistoupení k Evropské unií, nesmí být prohlášen za neplatný, pokud 

se důvody neplatnosti uvedené v § 25 odstavec 1, staly pouţitelnými pouze v důsledku 

tohoto přistoupení. Mezi důvody prohlášení neplatnosti podle článku 25 patří např. 

nesplnění podmínek uvedených v článcích 4 aţ 9 Nařízení, pokud (průmyslový) vzor 

představuje neoprávněné uţití díla chráněného autorským právem podle právních 

předpisů dotyčného členského státu, pokud neodpovídá definici průmyslového vzoru 

podle článku 3 písm. a) atd. Důvodem neplatnosti nemůţe být existence staršího práva 

na území nových členských států, protoţe v době vzniku tohoto práva konflikt 

neexistoval.  

      „Přihlašovatel nebo majitel staršího práva v novém členském státě může bránit 

užívání (průmyslového) vzoru Společenství spadajícího do čl. 25 odst. 1 písm. d), e) 

nebo f) na území, kde je starší právo chráněno. Pro účely tohoto ustanovení se “starším 

právem” rozumí právo nabyté nebo přihlášené v dobré víře před přistoupením.“ 

Starším právem můţe v tomto případě být, jak vyplývá z článku 25 písm. d), e) a f), 

právo na průmyslový vzor, právo na rozlišovací označení (ochranná známka) nebo 

autorské dílo. Podmínkou uplatnění starších práv je skutečnost, ţe byly nabyty (ať uţ na 

základě přihlášky či zápisu) před přístupem.  

    

 

10.   Závěr 

 

     V této diplomové práci jsem se pokusila analyzovat některá hmotněprávní 

ustanovení. Vybraná ustanovení jsem se zároveň pokusila porovnat s úpravou ve 

Směrnici, která měla být ZOPV transponována. Také jsem se pokusila o srovnání 

některých institutů s předchozí úpravou. Otázkami procesními jsem se nezabývala, 

stejně jako problematikou převodu práv z průmyslových vzorů a licencí. Také pokud 

jde o (průmyslový) vzor Společenství, zabývala jsem se spíše problematikou účinků 

dříve zapsaných a nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství po vstupu nových 

členských států do EU na jejich území a obecnou charakteristiku (průmyslového) vzoru 
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Společenství jsem pouze obecně nastínila. Podrobnější charakteristika, vzhledem 

k rozsahu práce ani nebyla moţná.  

     Při rozboru problematiky průmyslových vzorů jsem se snaţila reflektovat soudní 

judikaturu, které ovšem v oblasti průmyslových vzorů není příliš. Stejně tak jsem 

vycházela z rozhodovací činnosti Úřadu, která má pro uvědomění si praktického dopadu 

právní úpravy velký význam.  

     Současnou právní úpravu hodnotím jako plně harmonizovanou se Směrnicí. V rámci 

ES došlo ke sjednocení předmětu ochrany, podmínek vzniku ochrany, rozsahu a doby 

ochrany – maximální doba ochrany byla oproti předchozí úpravě prodlouţena, 

sjednoceny byly důvody zamítnutí přihlášky a výmazu průmyslového vzoru, na základě 

transpozice Směrnice došlo také k rozšíření účinků vyplývajících ze zápisu 

průmyslového vzoru. Na rozdíl od předchozí právní úpravy pojem „uţívání“ nyní 

zahrnuje širší (a neuzavřenou) škálu jednání, jeţ je moţno podřadit pod tento pojem. 

Předchozí právní úprava stanovila taxativní výčet jednání, jeţ byla moţno podřadit pod 

uţívání, a tato jednání nebylo moţno výkladem rozšiřovat.  

     Domnívám se, ţe s ohledem na právě probíhající finanční krizi a s ní souvisící krizí 

automobilového průmyslu nelze očekávat v nejbliţší době vyřešení problematiky 

ochrany náhradních dílů a případnou liberalizaci trhu s náhradními díly určenými 

k opravě sloţeného výrobku. Osobně se přikláním spíše na stranu zastánců liberalizace 

a souhlasím s názorem, ţe poskytnutím ochrany průmyslovému vzoru ztělesněnému ve 

výrobku slouţícím k opravě sloţeného výrobku za účelem dosaţení jeho původního 

vzhledu opravdu ve své podstatě neznamená nic jiného neţ monopol na výrobek. To 

ovšem není účelem ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru, tím je získání 

výlučných práv k průmyslovému vzoru, nikoliv monopolu na výrobek. Také často 

namítaný argument, ţe liberalizace trhu s náhradními díly určenými k opravě výrobku 

za účelem dosaţení původního vzhledu znamená sníţení bezpečnosti pro spotřebitele, 

nepovaţuji za relevantní vzhledem k tomu, ţe ochrana vyplývající ze zápisu 

průmyslového vzoru chrání vzhled výrobku a nikoliv jeho strukturu, technologii 

výroby, materiál, z něhoţ je vyroben či technologii jeho výroby. Navíc byla přijata 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 

stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakoţ i 

systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 
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vozidla obsahuje také ustanovení o testování náhradních dílů vyrobených nezávislými 

výrobci s cílem zajistit splnění bezpečnostních a ekologických kritérií. 

     Také lze konstatovat, ţe ve srovnání s předchozí právní úpravou průmyslových 

vzorů na našem území současná úprava poskytuje širší ochranu v tom smyslu, ţe uţ 

neomezuje výrobu pouze na výrobky průmyslově vyuţitelné, ale poskytuje ochranu také 

výrobkům vytvořeným řemeslně. Samozřejmě z logiky věci potom vyplývá, ţe to bude 

pouze za předpokladu opakované výroby těchto výrobků, jinak by totiţ ochrana 

postrádala smysl.  

     Vzhledem k tomu, ţe procesní stránka ochrany průmyslových vzorů byla ponechána 

na vůli členských států, nedošlo ke sjednocení způsobu průzkumu přihlášky. 

V některých státech se tedy provádí věcný průzkum a v jiných formální.  

     Pozitivně lze hodnotit také sjednocení okruhu osob oprávněných podat návrh na 

výmaz průmyslového vzoru z rejstříku. Více právní jistoty do ochrany práv 

z průmyslového vzoru vnáší také nový ZVP, mj. moţností zveřejnit rozsudek, 

podrobnou úpravou práva na informace či zavedením kritérií, k nimţ je soud povinen 

přihlédnout při stanovení výše finančního nároku ţalobce.  

     De lega ferenda povaţuji také za vhodné, aby došlo k zařazení nehmotných statků 

mezi věci, aby byly odstraněny spory o to, zda průmyslový vzor můţe být předmětem 

vlastnictví či nikoliv.  

     Za úvahu by také stálo přehodnocení platnosti ustanovení o právu předchozího 

uţivatele, k jehoţ vyuţívání v praxi v podstatě nedochází. Otázkou je, zda by jeho 

zrušení neodporovalo Paříţské úmluvě, která k tomuto institutu říká: „Práva nabytá 

třetími osobami před dnem první přihlášky, na které se zakládá prioritní právo, 

zůstávají zachována podle vnitřního zákonodárství každé unijní země“.  

     Dlouhodobě aktuálním problémem zůstává problém pirátství a nelegálního 

kopírování, který se stále nedaří řešit. Do budoucna bude potřeba do mezinárodní 

ochrany průmyslových vzorů třeba zapojit země, v nichţ takovým závaţným 

porušování dochází. 

 

 

 

 


