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1. Úvod 

 

     Právní ochrana průmyslových vzorů, stejně jako ochrana ostatních předmětů 

duševního vlastnictví není v současné době pouze předmětem právní úpravy národních 

zákonodárců, jako tomu bylo dříve, ale je předmětem úpravy také na evropské a 

mezinárodní úrovni. Typická je snaha o maximální moţné překonávání teritoriality 

ochrany průmyslových vzorů. Na evropské úrovni existuje jednotný systém ochrany 

(průmyslových) vzorů Společenství s jedním společným registračním úřadem a zároveň 

došlo v rámci Evropské unie také k harmonizaci vnitrostátních předpisů upravujících 

právní ochranu průmyslových vzorů na národní úrovni. Stále více států se připojuje také 

k Haagské unii umoţňující mezinárodní zápis průmyslových vzorů. V roce 1999 byl 

dokonce přijat další z aktů Haagské dohody, Ţenevský akt, který umoţnil také 

mezivládním organizacím, aby přistoupili k tomuto systému mezinárodní zápisu 

průmyslových vzorů. Umoţnit mezivládním organizacím přístup k Haagské unii byl 

dokonce jedním z hlavních cílů tohoto aktu.  

     Cílem této práce je především rozbor současné právní úpravy ochrany průmyslových 

vzorů tak, jak je zavedena zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o 

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

návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPV“). V textu provádím komparaci 

naší současné právní úpravy průmyslových vzorů a její soulad s ustanoveními 

harmonizační Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 

o právní ochraně (průmyslových) vzorů (dále jen „Směrnice“). Dále také provádím její 

komparaci s předchozí tuzemskou právní úpravou a hodnotím změny, ke kterým 

v souvislosti s novou právní úpravou došlo. Ve vhodných případech posoudím také 

případný soulad či nesoulad s mezinárodní smlouvou. Protoţe však cílem této práce 

není bliţší zkoumání mezinárodních smluv v oblasti práva duševního vlastnictví, 

potaţmo hlavně tedy průmyslových vzorů, dojde k takovému posouzení spíše 

výjimečně.  

     Vzhledem k tomu, ţe Směrnice neharmonizuje celou oblast průmyslových vzorů, ale 

pouze její vybrané úseky budu vţdy v příslušné kapitole uvádět, ţe daná oblast je 

předmětem harmonizace s evropským právem, kde tak neučiním, platí, ţe daná oblast 

předmětem harmonizace není. V následujícím výkladu budu víceméně zachovávat 
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systematiku ZOPV. Vzhledem k rozsahu problematiky průmyslových vzorů se budu 

v této práci věnovat pouze vybraným úsekům platné právní úpravy. Především se 

zaměřím pouze na hmotněprávní otázky, procesněprávní stránce se věnovat speciálně 

nebudu. Ačkoliv v kapitole osmé se budu mj. věnovat také otázce průmyslového vzoru 

jako předmětu vlastnictví, rozhodla jsem se ponechat stranou výkladu otázky převodu 

práv k průmyslovému vzoru a také právní úpravu vyuţívání zapsaného průmyslového 

vzoru, tedy licenci k průmyslovému vzoru. V jednotlivých kapitolách se zaměřím 

především na otázky pojmu průmyslového vzoru, na prameny práv k průmyslovému 

vzoru, a to jak národní, tak evropské a mezinárodní, na úpravu předmětu ochrany, 

podmínek vzniku ochrany, rozsahu a doby ochrany, průmyslového vzoru jako předmětu 

vlastnictví, prostředky ochrany práv z průmyslového vzoru a na otázky související se 

vznikem a výmazem průmyslového vzoru z rejstříku. Pozornost jsem zaměřila také na 

vysoce aktuální problematiku náhradních dílů za účelem opravy sloţeného výrobku 

umoţňující dosaţení původního vzhledu výrobku. Kapitolu devátou věnuji stručnému 

nastínění právní úpravy (průmyslového) vzoru Společenství, ale především 

problematice účinků dříve zapsaných a nezapsaných (vzorů) Společenství po vstupu 

nových členských států do EU na jejich území. Vzhledem k rozsahu materie, kterou 

jsem zvolila, mi stanovený rozsah práce neumoţnil zaměřit se podrobněji také na právní 

úpravu (průmyslového) vzoru Společenství a z toho důvodu je mu věnována pouze 

jedna kapitola.  

     Pokud jde o metody uţité při psaní této práce, je má práce zaloţena především na 

pouţití metody deskriptivní a metody komparativní. Při interpretaci právních předpisů 

vycházím ze standardních typů interpretace, pouţívám také metodu výkladu 

historického.  

     Při zpracování výše uvedených otázek jsem se snaţila reflektovat také judikaturu 

českých soudů i ESD a rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví. V průběhu 

výkladu činím odkazy na pouţité zdroje. Dále čerpám poznatky z relevantní literatury, a 

to jak české, tak zahraniční.  

     Cílem této práce je především analýza a určité zhodnocení stávající právní úpravy, 

zhodnocení transpozice Směrnice, nastínění moţných nedostatků a také vyvození 

závěrů de lege ferenda.   

     Rukopis byl uzavřen k 30. 3. 2009. 
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2. Pojem průmyslového vzoru a prameny práv 

k průmyslovým vzorům 

 

 

2.1. Pojem průmyslového vzoru a prameny práv obecně 

 

          Průmyslové vzory zahrnujeme mezi práva k průmyslovému vlastnictví. Práva 

k průmyslovému vlastnictví jsou právy k takovým předmětům ochrany, jeţ jsou 

vyuţitelná v průmyslu. Vedle práv k tvůrčí duševní činnosti mezi ně řadíme také práva 

na označení. Právo k průmyslovému vlastnictví je potom spolu s autorským právem 

jednou ze dvou kategorií tvořících právo duševního vlastnictví.  

     Průmyslové vzory se vztahují k vnější úpravě výrobků. Stojí jaksi na pomezí mezi 

technickými řešeními a světem umění. Projevuje se v nich určitý osobitý vkus původce, 

ovšem aplikovaný na výrobku, který slouţí k praktickému vyuţití. 

      Potřeba ochrany průmyslových vzorů začala vzrůstat v době započetí s průmyslovou 

masovou výrobou předmětů, dříve vyráběných jednotlivě. Je nutno ovšem dodat, ţe 

právní ochrana průmyslových vzorů byla vţdy, ve srovnání s právní úpravou vynálezů 

či autorských děl, spíše opomíjena a většího zájmu se jí dostává teprve v několika 

posledních desetiletích.  

     Během této doby význam ochrany průmyslových vzorů neustále vzrůstá současně 

s tím, jak roste jejich důleţitost jakoţto marketingového nástroje. Pro úspěšného 

výrobce je nemyslitelné, aby podcenil vzhled svých produktů. Trh nabízí výběr ze 

široké škály výrobků stejného účelového určení, stejné kvality, funkčnosti a ceny, a 

právě zde je potom důleţitým kritériem pro spotřebitele vzhled výrobku. Vzhled 

výrobku dnes tedy více neţ kdykoli předtím hraje plnohodnotnou roli v rozhodovacím 

procesu zákazníka, stejně jako úvahy o kvalitě a funkčnosti. Se vzrůstající náročností 

spotřebitelů, kteří kladou na design nabízených produktů stále větší důraz, se tomuto 

trendu dnešní doby musí přizpůsobovat také trh, čili výrobci.  

     Význam průmyslového vlastnictví se neustále zvyšuje a hraje také čím dál zásadnější 

roli také v obchodních strategiích společností, které si uţ nemohou dovolit vzhled svých 
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výrobků opomíjet. Se vzrůstající konkurencí právě vzhled výrobků je často tím, díky 

čemu se jejich šance na trhu zvyšují.  

     Zejména tyto skutečnosti jsou důvodem, proč právní ochrana průmyslových vzorů 

nabývá na významu a také výrobci ji stále více reflektují. 

     Ochrana duševního vlastnictví je také jednou z priorit na evropské úrovni. Tento 

trend byl také znovu potvrzen Evropskou komisí ve Strategii práv k průmyslovému 

vlastnictví pro Evropu, uveřejněné 16. července 2008, ve které se mj. říká, ţe: „Jasný 

reţim pro práva k duševnímu vlastnictví, je základní podmínkou pro jednotný trh a pro 

to, aby se „pátá svoboda“, volný pohyb znalostí, stala skutečností“.
1
 

 

     Prameny práva se rozumí formy objektivního práva, tedy takové formy, „…v nichž 

je právo obsaženo, v nichž je třeba hledat právní normy, a které jsou tedy vlastně 

bezprostředním pramenem poznání práva“.
2
 Prameny práv k průmyslovému vzoru 

můţeme rozdělit do několika kategorií. Těmito jsou prameny mezinárodní, evropské 

(komunitární) a samozřejmě vnitrostátní. 

      

 

2.2. Mezinárodní prameny  

 

     Pokud jde o ochranu průmyslových vzorů na mezinárodni úrovni, existuje několik 

mnohostranných mezinárodních smluv, vztahujících se k této problematice. Těmito 

jsou: Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Paříţská 

úmluva“), Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a 

modelů, Haagská dohoda o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (dál jen 

„Haagská dohoda“), a Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví (dále jen „ 

Dohoda TRIPS“). Česká republika je smluvní stranou všech těchto dohod vyjma 

Haagské dohody o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů, o které ovšem bude 

ovšem také pojednáno, a to s ohledem na skutečnost, ţe mezi její smluvní strany patří 

Evropská unie.  Ţádnou bilaterální mezinárodní smlouvou Česká republika v této 

oblasti vázána není.  

                                                 
1
 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, 

Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu, KOM (2008) 465. 
2
 BOGUZSAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. EUROLEX Bohemia, 2001. 
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     Rozsah, v jakém tyto mezinárodní instrumenty upravují problematiku průmyslových 

vzorů bude ukázán v následujících kapitolách a jelikoţ tato práce si nenárokuje jako cíl 

podrobnější rozbor vztahu těchto mezinárodních smluv a hodnocení jejich provedení (či 

neprovedení) v českém právu, bude mít následující výklad pouze informativní 

charakter. Více prostoru bude věnováno Haagské dohodě a Dohodě TRIPS. Tato 

výjimka pro Dohodu TRIPS proto, ţe jde o dohodu na poli duševního vlastnictví 

jedinečnou a velmi významnou. Haagská dohoda si zaslouţí více prostoru z toho 

důvodu, ţe ačkoliv Česká republika sama není její smluvní stranou, přistoupilo k ní (k 

Ţenevskému aktu) ES s platností od 1. 1. 2008.   

          Mezinárodní mnohostranné smlouvy spravuje Světová organizace duševního 

vlastnictví (World Intellectual Property Organisation, WIPO).
3
 Úmluva o zřízení 

Světové organizace duševního vlastnictví byla schválená na diplomatické konferenci ve 

Stockholmu 14. července 1967. V platnost vstoupila 26. dubna 1970
4
 a od roku 1974 je 

specializovanou agenturou OSN s mandátem koordinovat mezinárodně právní ochranu 

duševního vlastnictví. Česká Republika je jejím členem od 1. 1. 1993, Československo 

bylo jejím členem od roku 1970. 

     Podle této úmluvy patří k právům duševního vlastnictví, mimo jiné, práva 

k průmyslovým vzorům a modelům.
5
 

 

 

2.2.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví  

 

     Paříţská úmluva byla podepsána dne 20. března 1883 v Paříţi a je základní 

mezinárodní smlouvou pro všechna průmyslová práva. V současné době je její smluvní 

stranou více neţ 160 států. Byla několikrát revidována (naposledy Stockholmská revize 

v roce 1967) a změněna byla v roce 1979. Vedle ostatních předmětů průmyslového 

vlastnictví je základní smlouvou také pro ochranu průmyslových vzorů. Paříţská 

úmluva zakotvila principy průmyslově právní ochrany, které jsou platné dodnes, jako 

např. princip teritoriality či asimilace. Zakotvuje také právo mezinárodní priority – pro 

průmyslové vzory je to 6 měsíců.   

                                                 
3
 V současné době spravuje 23 dokumentů z oblasti ochrany duševního vlastnictví.  

4
 26. duben je Světovým dnem duševního vlastnictví. 

5
 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, Článek 2 (viii). 
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     Vedle ostatních předmětů průmyslového vlastnictví je základní smlouvou také pro 

ochranu průmyslových vzorů. V čl. 1 odst. 2 Paříţská úmluva stanoví, ţe předmětem 

práv průmyslového vlastnictví jsou průmyslové vzory. Čl. 5 quinquies potom všechny 

členské státy zavazuje k ochraně průmyslových vzorů a modelů, ovšem formu jejich 

ochrany ponechává na smluvních státech. Dále také v čl. 5 písm. B) stanoví, ţe ochrana 

průmyslových vzorů nesmí zaniknout pro nevyuţívání, ani pro dováţení předmětů 

shodných s předměty chráněnými. Čl. 5bis upravuje šestiměsíční poshověcí lhůtu.  

     Paříţská úmluva také zavazuje členské státy k udělení dočasné ochrany 

průmyslovým vzorům a modelům, pokud jde o výrobky, které budou vystaveny na 

úředních nebo úředně uznaných mezinárodních výstavách konaných na území některé 

z unijních zemí (čl. 11). Naše právní úprava v současné době takovou úpravu 

neobsahuje. 

 

 

2.2.2. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění 

průmyslových vzorů a modelů 

  

     Byla uzavřena 8. října 1968 v Locarnu jako jedna ze zvláštních dohod podle čl. 19 

Paříţské úmluvy. Zabývá se tříděním zboţí a výrobků přihlašovaných k ochraně 

průmyslových vzorů a pro účely zápisu průmyslových vzorů zavedla jednotné 

mezinárodní třídění výrobků do 31 tříd, které se dále  dělí do 223 podtříd. Ideou této 

dohody je mít jednotné mezinárodně odsouhlasené třídění průmyslových vzorů. Stejný, 

ovšem starší systém třídění existuje také pro ochranné známky.
6
 

     Locarnský systém mezinárodního třídění je vyuţíván také Mezinárodním úřadem při 

mezinárodním zápisu průmyslových vzorů podle Haagské dohody. Locarnská dohoda 

má v současné době více neţ 40 členů.  

     Státy toto třídění mohou pouţívat jako třídění hlavní nebo jako třídění pomocné. 

Naše právní úprava poţaduje, aby přihláška průmyslového vzoru obsahovala určení 

výrobku, v němţ je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němţ je aplikován, včetně jeho 

zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů.
7
 

                                                 
6
 Upravuje jej Niceská dohoda z roku 1957. 

7
 ZOPV, § 35 odst. 2 písm. b). 
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2.2.3. Haagská dohoda o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů   

 

     Haagskou dohodou se řídí haagský systém mezinárodní registrace průmyslových 

vzorů, který spravuje Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví. Ten 

také vede mezinárodní rejstřík průmyslových vzorů a vydává Věstník mezinárodních 

vzorů. Haagská dohoda je tvořena třemi akty – Londýnským aktem z roku 1934, 

Haagským aktem z roku 1960 a Ţenevským aktem z roku 1999, který vstoupil 

v platnost 23. 12. 2003. Tyto tři akty jsou na sobě nezávislé a přistoupením 

k jakémukoliv z nich se smluvní strana stává členem Haagské unie. Kaţdá ze smluvních 

stran se můţe rozhodnout, ke kterým z moţných tří aktů přistoupí. Mezivládní 

organizace však mohou přistoupit pouze k Ţenevskému aktu
8
. Právě přistoupení ES 

k Haagské unii bylo jedním z cílů přijetí Ţenevského aktu v roce 1999.
9
 V současné 

době má Haagská unie 55 členů a jiţ několik let se očekává také přístup USA a 

Japonska, tedy dvou velmi důleţitých hráčů na poli mezinárodního obchodu. Také ES 

uţ není jedinou mezivládní organizací Haagské unie, ale s platností ode dne 16. 9. 2008 

je jí také Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI). 

     Ačkoliv tedy Česká republika sama dosud není zapojena do Haagského systému 

mezinárodní ochrany průmyslových vzorů, čeští přihlašovatelé mají v současné době 

moţnost získat mezinárodní ochranu ve státech, které přistoupily nebo v budoucnu 

přistoupí k Haagské unii. Tuto moţnost získali přistoupením ES k Haagské unii. 

Ţenevský akt vstoupil na území ES v platnost 1. 1. 2008. 

     Mezinárodní přihlášku lze podat v jednom ze dvou úředních jazyků, kterými jsou 

angličtina a francouzština. ES vyuţilo podle článku 4 odst. 1 písm. b) moţnosti oznámit 

generálnímu řediteli, ţe přihlášku nelze podat prostřednictvím jeho úřadu. Po přijetí 

mezinárodní úřad zkontroluje, zda jsou splněny všechny formální náleţitosti a zápis 

průmyslového vzoru zveřejní ve Věstníku mezinárodních průmyslových vzorů.
10

 

                                                 
8
 Ţenevský akt, článek 27 odst. 2 pododst. ii): „S výhradou odstavců 2 a 3 a článku 28 kaţdá mezivládní 

organizace, která má úřad, kde lze získat ochranu průmyslových vzorů s platností na území, na kterém je 

platná ustavující smlouva mezinárodní organizace, můţe připojit podpis a stát se stranou tohoto Aktu, 

pokud je alespoň jeden z členských států mezivládní organizace členem Organizace a pokud uvedený 

úřad není předmětem oznámení podle článku 19.“  
9
 Za podmínky, ţe alespoň jeden ze členských států je členským státem WIPO.  

10
 Je dostupný na internetových stránkách WIPO. 
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Učinilo tak především v zájmu jednoduchosti fungování celého systému a dále také 

z toho důvodu, aby ze strany přihlašovatelů nedocházelo k záměně přihlášek k 

(průmyslovému) vzoru Společenství a přihlášek k mezinárodnímu zápisu.
11

 Po tomto 

zveřejnění můţe kaţdý stát, pro který je průmyslový vzor přihlášen, přikročit 

k případnému věcnému průzkumu přihlášky, stanoví-li tak jeho vnitrostátní předpisy. 

Pro účely Ţenevského aktu se územím ES rozumí jeden stát a Nařízením o 

(průmyslových) vzorech Společenství příslušný vnitrostátní předpis.  

     Výhoda mezinárodního zápisu průmyslového vzoru spočívá pro přihlašovatele 

v tom, ţe podává u mezinárodního úřadu jedinou přihlášku v níţ označí státy, kterých 

poţaduje ochranu. Přihlašovateli tak odpadají náklady, jak finanční, tak časové, které 

s sebou nese samostatné přihlašování u kaţdého z úřadů zvlášť.   

Na závěr je ještě třeba doplnit, ţe na zasedáních shromáţdění Haagské unie konaných 

pod záštitou WIPO, ES zastupuje Komise.
12

 

 

 

2.2.4. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví – 

TRIPS 

 

     Dohoda TRIPS (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) je výsledkem jednání Uruguayského kola GATT v roce 1994 v Marrakeshi. 

Účinnosti nabyla k 1. 1. 1995.
13

  

     Hlavní zájem na úpravě práv vyplývajících z duševního vlastnictví měly zejména 

země, kterým nedostatečná úprava ochrany práv duševního vlastnictví v některých, 

především méně vyspělých zemích způsobovala velké ztráty.
14

 

     Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví je svým pokrytím 

nejkomplexnějším mezinárodním instrumentem při úpravě práv duševního vlastnictví a 

stanoví, s několika málo výjimkami, stanoví minimální standard ochrany pro všechny 

                                                 
11

 Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, který se schvaluje přistoupení Evropského společenství 

k Ţenevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ţenevě 

dne 2. července 1999 (2006/954/ES) 
12

 Ibid.   
13

 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). 
14

 Na fakt, ţe z TRIPS těţí nejvíce právě vyspělé země upozorňuje např. M.C. Correa v knize Intellectual      

Property Rights, the WTO and Developing Countries. 
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druhy práv duševního vlastnictví.
15

 Takovou výjimkou, na kterou se dohoda TRIPS 

nevztahuje je například uţitný vzor. 

     Základními principy, kterých se Dohoda TRIPS sama ve svých ustanoveních 

dovolává jsou národní zacházení
16

 a zacházení podle nejvyšších výhod
17

. Na rozdíl od 

ostatních mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví je jejím nesporným 

přínosem to, ţe stanovuje prostředky k dodrţování práv k duševnímu vlastnictví, která 

jsou v ní zakotvena. Státy jsou mj. povinny zajistit, aby jejich právní řád upravoval 

řízení
18

, která budou umoţňovat kroky vůči jakémukoliv porušování práv k duševnímu 

vlastnictví jeţ Dohoda TRIPS upravuje. Tato řízení musí být spravedlivá, nestranná, 

nesmí způsobovat zbytečné průtahy, nesmí být nadměrně sloţitá atd. Rozhodnutí musí 

být přednostně v písemné formě a musí být odůvodněná. 

     Dohoda TRIPS se od ostatních mezinárodních smluv upravujících problematiku 

duševního vlastnictví odlišuje také tím, ţe je spravována Světovou obchodní organizací 

(WTO). WIPO a WTO v této souvislosti spolu uzavřely dohodu o spolupráci. 

     Pokud jde o rozsah, v němţ Dohoda TRIPS upravuje průmyslové vzory, je smluvním 

státům ponechána poměrně velká svoboda co do jejich úpravy a harmonizace se dotýká 

pouze několika prvků. Důleţité je, ţe Dohoda TRIPS stanoví smluvním státům ochranu 

průmyslovým vzorům poskytnout (těm jeţ jsou nezávisle vytvořené, nové a původní), 

ačkoliv sama nestanoví podrobně podmínky poskytnutí takové ochrany ani její formu. 

Konkrétně jde o články 25 a 26. Článek 25 odstavec 1 státům umoţňuje vyjmout 

z ochrany vzory určované v podstatě technickými nebo funkčními úvahami. Náš 

zákonodárce této moţnosti vyuţil a v § 7 odst. 1 ZOVB kde říká, ţe při hodnocení 

způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíţí ke znakům, které jsou 

předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru. Smluvní státy se také mohou 

                                                 
15

 Correa, M.C. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS  

Agreement and Policy Options. New York : Zed Books, 2000. 
16

 Tento princip je upraven v článku 3 Dohody a znamená, ţe kaţdý stát, který je stranou Dohody 

poskytne občanům ostatních smluvních států takové zacházení, které není méně příznivé neţ jaké 

poskytuje vlastním občanům, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví. Výjimky z tohoto principu 

stanoví rovněţ článek 3 Dohody.  
17

 Tento princip najdeme v článku 4 Dohody. Zacházení podle nejvyšších výhod znamená, ţe poskytne-li 

stát, který je stranou Dohody výhodu občanu některého jiného smluvního státu Dohody, má potom 

povinnost poskytovat takovou povinnost občanům všem občanům všech smluvních států. Výjimky 

z tohoto principu stanoví rovněţ článek 4 Dohody.  
18

 Tato řízení zakotvuje Dohoda TRIPS v Části III. Jde o občanskoprávní řízení, správní řízení, nápravná 

opatření a prozatímní opatření.  
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rozhodnout, ţe průmyslové vzory nejsou nové či původní, neodlišují-li se podstatně od 

známých vzorů či kombinací známých vzorů. 

      Dohoda TRIPS věnuje speciální pozornost textilním vzorům, kdyţ stanoví 

smluvním státům povinnost zajistit jejich ochranu, a to buď prostřednictvím ochrany 

poskytované průmyslovým vzorům a nebo prostřednictvím ochrany autorskoprávní. Náš 

právní řád umoţňuje ochranu podle obojího reţimu. Dohoda TRIPS také stanoví 

minimální dobu ochrany, to 10 let. Členské státy mohou zavést rozsáhlejší ochranu, neţ 

je poţadována v Dohodě TRIPS, ovšem pouze za předpokladu, ţe nebude v rozporu 

s jejími ustanoveními.
19

 

     Evropské společenství je členem WTO od 1. 1. 1995. Tedy i samo ES je vedle 

členských států vázáno Dohodou TRIPS.  

      

2.3. Prameny evropského práva 

 

     Česká republika vstoupila 1. května 2004 do EU. Dnem vstupu se staly na jejím 

území platnými také právní předpisy Společenství, a to včetně právních předpisů 

zavádějících ochranu některých předmětů průmyslového vlastnictví jednotně na celém 

území EU.  

     Tyto prameny členíme na prameny primární a prameny sekundární.
20

 Primární 

prameny tvoří zřizovací smlouvy a jejich změny a dodatky, ostatní mezinárodní 

smlouvy
21

 a obecné zásady právní dovozované Evropským soudním dvorem ze 

společných právních zásad a ústavních tradic členských států. Prameny sekundární musí 

být s prameny primárními v souladu. Mezi sekundární prameny práva řadíme nařízení, 

směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.  

     Stěţejními komunitárními prameny práv k průmyslovým vzorům, jsou směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady č. 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně 

průmyslových vzorů, nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o 

(průmyslových) vzorech Společenství a směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

                                                 
19

 Dohoda TRIPS, čl. 1.  
20

 Samozřejmě se pohybujeme v 1. pilíři EU – tedy evropském Společenství, právo tohoto pilíře se 

nazývá právem komunitárním. 1. pilíř se od zbylých dvou pilířů odlišuje tím, ţe v záleţitostech 

spadajících do tohoto pilíře získala EU od členských států pravomoc, vytvářet vlastní právní systém 

zavazující nejen členské státy, ale také vnitrostátní subjekty. 
21

 Př. asociační dohody, či smlouvy sjednávané mezi členskými státy k zajišťování cílů ES a jejichţ 

uzavírání je předvídáno primárním právem 
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2004/48/ES o vynucení práv k duševnímu vlastnictví ze dne 29. dubna 2004 (dále jen 

„Směrnice II). Pokud jde o hmotná ustanovení Směrnice a Nařízení můţeme říci, ţe 

jsou spolu v souladu. Vzhledem k velkému vlivu evropského práva na českou právní 

úpravu průmyslových vzorů, povaţuji za velmi důleţité alespoň ve zkratce nestínit 

vývoj těchto právních dokumentů.  

     Na počátku úpravy problematiky průmyslových vzorů na evropské úrovni stálo 

vydání Zelené knihy o ochraně průmyslových vzorů v Evropě publikované Komisí 

v roce 1991. V ní byly poprvé zveřejněny návrhy budoucí harmonizační Směrnice a 

Nařízení o (průmyslovém) vzoru Společenství. Ovšem v této době byla budoucí úprava 

těchto právních instrumentů opravdu pouze na počátku své cesty a podoba Nařízení i 

Směrnice doznala ještě dalších změn. Na jejich konečnou podobu měly vliv jak 

pozměňovací návrhy Evropského parlamentu
22

, tak také různé zájmové skupiny 

uplatňující své zájmy v průběhu celého legislativního procesu.
23

 Hlavním důvodem proč 

vůbec bylo přistoupeno k  úpravě prostřednictvím evropského práva bylo další 

odstranění překáţek vnitřního trhu a takovými překáţkami rozdílné právní úpravy 

průmyslových vzorů v jednotlivých členských státech nepochybně byly. Takovéto 

bariéry vnitřního trhu by ovšem nemohly být odstraněny ani nejdůslednějším sblíţením 

národních předpisů, jelikoţ hlavní překáţka by tímto odstraněna nebyla – hranice států a 

tedy i princip teritoriality by zůstaly zachovány. Jediným řešením tedy bylo zavedení 

jednotné komunitární úpravy, jelikoţ ta jediná byla schopná tuto překáţku překonat. 

Zároveň bylo jasné, ţe také moţnost chránit průmyslové vzory na národní úrovni musí 

být zachována, protoţe ne všechny podniky mají zájem na tom, aby jejich výrobky byly 

chráněny na území celého Společenství.
24

     

      Koexistence (průmyslového) vzoru Společenství a národních úprav ovšem 

vyţadovala, aby národní úpravy průmyslových vzorů byly harmonizovány, jak mezi 

sebou, tak potom také s komunitárním systémem ochrany, a to minimálně v těch 

                                                 
22

 Evropský parlament se podílel na legislativním procesu pouze pokud jde o Směrnici. Směrnice totiţ 

byla přijata na základě čl. 94 a čl. 95 (dříve články 100 a 100a) Smlouvy o zaloţení Evropského 

společenství (dále jen„SES“). Právním základem Nařízení byl naproti tomu čl. 308 (dříve 235) SES. 

Rozdíl spočívá v tom, ţe na základě čl. 94 a 95 SES se Evropský parlament podílí a ovlivňuje přijímání 

nové legislativy a má moţnost zablokovat rozhodování Rady.  Pokud je nová legislativa  přijímána na 

základě čl. 308 SES má Evropský parlament roli pouze konzultační, coţ znamená, ţe k dané problematice 

sice můţe vyjádřit svůj názor, ovšem ten není pro Radu závazný a ta k němu můţe, ale nemusí 

přihlédnout. Rada tedy nesdílí legislativní pravomoc spolu s Evropským parlamentem.  
23

 TRITTON, G. Intellectual Property in Europe. London : Sweet & Maxwell,1st edition. 1996. s. 242. 
24

 FRANZOSI, M.; LEVIN, M. European Design Protection: Commentary to Directive and Regulation 

Proposals, Kluwer Law International, 1996. s. 16. 
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nejpodstatnějších znacích. Pokud by se totiţ podmínky národních systémů lišily, tedy 

v tom smyslu, ţe by byly pro přihlašovatele výhodnější neţ podmínky pro udělení 

ochrany prostřednictvím (průmyslového) vzoru Společenství, ohroţovalo by to 

samotnou existenci (průmyslového) vzoru Společenství. Harmonizační směrnice tedy 

byla conditio sine qua non Nařízení o (průmyslovém) vzoru Společenství.  

     Nejprve se tedy blíţe podíváme na Směrnici. Úkolem směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady č. 98/71/ES bylo sladit úpravy v jednotlivých členských státech 

Evropské unie. Směrnice měla být transponována
25

 do 21. října 2001, ovšem tento 

termín nebyl většinou států dodrţen.
26

 1. června 2002 Komise rozhodla o odeslání 

formální ţádosti o splnění povinnosti k implementaci těm státům, jeţ dosud svou 

povinnost nesplnily. Ovšem ani takový postup nedonutil všechny státy, aby směrnici 

provedly. V lednu 2003 se tedy Komise rozhodla podat proti těmto státům ţalobu pro 

neprovedení směrnice. 
27

   

   Neţ došlo na základě směrnice k harmonizaci, tak se úprava v členských státech velmi 

různila. Např. v Řecku dokonce ani neexistovala speciální zákonná úprava pro 

průmyslové vzory.
28  

     Účelem směrnice nebylo regulovat všechny otázky, které s průmyslovými vzory 

souvisejí, ale pouze otázky mající největší vliv na fungování vnitřního trhu.
29

 Na úpravu 

kterých otázek se tedy směrnice soustředila? Především sjednotila definici 

průmyslového vzoru ve všech státech, jednotně stanovila podmínky pro poskytnutí 

ochrany, stanovila minimální a maximální délku ochranné doby, pevně stanovila práva 

vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, důvody k odmítnutí ţádosti o 

udělení ochrany a důvody neplatnosti jiţ zapsaného průmyslového vzoru či okolnosti, 

za kterých není zveřejnění neznamená nesplnění podmínek novosti a individuálního 

charakteru a atd. Členským státům tak tedy zůstala otevřená zejména oblast procesních 

                                                 
25

 V právní nauce se rozlišuje mezi transpozicí a implementací směrnice. Transpozicí se rozumí formální 

promítnutí směrnice do vnitrostátního práva, implementaci se rozumí skutečné dosaţení výsledku 

předpokládaného směrnicí. Implementace je tedy pojem širší.  
26

 Termín transpozice byl dodrţen pouze Francií, Dánskem a Itálií. Posledním státem, který transponoval 

směrnici 98/71 bylo Španělsko, kde nový zákon vstoupil v účinnost 8. července 2004.   
27

  Šlo o Nizozemsko, Lucembursko, Belgii, Německo, Rakousko, Portugalsko, Španělsko. Je ovšem 

třeba dodat, ţe takový přístup k transpozici směrnic do národního práva není výjimečný.   
28

 TRITTON, G.: Intellectual Property in Europe. London : Sweet & Maxwell, 1st edition, 1996, str. 239. 
29

 V souladu s principem subsidiarity, který pro právo ES platí.  
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pravidel týkajících se zápisu do rejstříku.
30

 Komunitární ochrana (průmyslových) vzorů 

existuje vedle národních systémů a nezávisle na nich.  

     Pokud jde o vývoj de lege ferenda v problematice průmyslových vzorů na evropské 

úrovni, jsou v současné době v legislativním procesu dvě směrnice. Tou první je 

směrnice, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví. 

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření, v kontextu padělání a pirátství, nezbytná 

k prosazování práv duševního vlastnictví, mezi která patří, pro účely směrnice, mimo 

jiné také práva k průmyslovým vzorům. Směrnice vylučuje ze své působnosti práva 

průmyslového vlastnictví k patentu a vztahuje pouze na jednání, jejichţ účelem je získat 

obchodní výhodu.
31

 Druhou z nich je návrh směrnice, kterou má být změněna Směrnice 

98/71/ES o právní ochraně průmyslových vzorů. Navrhovaná změna se má týkat 

ochrany náhradních dílů., tedy problematiky, v níţ je velmi obtíţné najít mezi 

členskými státy shodu.
32

  

     V následujících kapitolách se budu podrobněji zabývat především tuzemskou 

úpravou a jejím souladem se Směrnicí. Problematice (průmyslového) vzoru 

Společenství, na základě kterého se dnem přistoupení České republiky k EU vzor 

Společenství, chráněný či přihlášený podle Nařízení přede dnem přistoupení, rozšířil i 

na naše území, je věnována kapitola 9, která se vedle obecné charakteristiky zaměřuje 

především na účinky dříve zapsaných a nezapsaných (průmyslových) vzorů 

Společenství po vstupu nových členských států do EU na území nových členských států. 

 

 

2.4. Vnitrostátní prameny práv k průmyslovým vzorům včetně 

historického  exkurzu 

 

                                                 
30

 KROUPA, J.: Právní ochrana průmyslových vzorů v České republice a v Evropské unii , Veřejná 

správa, č. 46. 
31

 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/…/ES, která se týká trestních opatření k prosazování práv 

duševního vlastnictví. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-

TA-2007-0145+0+DOC+XML+V0//CS 
32

 Česká republiky zastává stanovisko, ţe náhradní díly (spare parts) nemají být vyloučeny z ochrany 

průmyslovými vzory.  
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     Právní ochrana průmyslových vzorů byla u náš zaloţena jiţ za Rakouska-Uherska. 

Učinil tak císařský patent č. 237/1858 ř. z., daný na ochranu vzorků a modelů 

k výrobkům průmyslovým. 
33

 

     Po vzniku ČSR byly recepční normou převzaty dosavadní rakouské předpisy, včetně 

císařského patentu 237/1858 ř. z.. Tento ponechal v platnosti zákon č. 469/1919 Sb. z. a 

n. týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků.
34

 Tato úprava u nás zůstala aţ do 

roku 1952, kdy byla zrušena a byl přijat zákon nový. 

     Tím byl zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Tento 

zákon jiţ odpovídal potřebám centrálně plánovaného hospodářství. Naše právo, přes 

inspiraci právem SSSR, si na rozdíl od něj, kde ochrana vzorů byla od roku 1936 

zrušena, úpravu vzorů v platnosti ponechalo. Ponechání právní úpravy vzorů byl počin 

pouze oportunistický coţ se nesnaţí nijak skrýt ani důvodová zpráva k zákonu č. 

8/1952: „Hlavní funkcí vzorové ochrany u nás je zachovat našemu průmyslu výhodnou 

soutěžní posici v kapitalistické cizině. Není třeba se přitom obávat našeho recipročního 

závazku, neboť při našem plánovaném hospodářství a řízeném dovozu nemají 

kapitalistické podniky prakticky možnost omezovat zápisem vzorů naše podniky a 

nemají proto ani valného zájmu na zápisu svých chráněných vzorů u nás“. Důvodová 

zpráva také přiznává, ţe ochrana vzorů ztrácí svou funkci soutěţní, coţ ovšem povaţuje 

za stimul pro iniciativu lidu. Zákon umoţňoval také pouţití vzoru proti vůli jeho 

majitele, vyţadoval-li to obecný zájem. Ustanovení § 21 umoţňovalo také přihlášení 

chráněného vzoru v zapečetěném obalu, kdy pečeť měla být sňata max. do 1 roku od 

podání přihlášky. Důvodová zpráva k vysvětlení tohoto institutu říká: „Chráněné vzory 

se často týkají zboţí sezónního, které je třeba předem včas vyrobit a pro trh připravit. 

Hlavně u exportního zboţí má výrobce zájem, aby vzor zůstal co nejdéle utajen. Proto 

se připouští přihlašování vzorů také v zapečetěném obalu“. Tato právní úprava pak 

platila po dalších dvacet let. 

     S účinností k 1. 1. 1972 byl přijat zákon 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, 

zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.  Ten začlenil ochranu průmyslových 

vzorů do patentového práva. Tento zákon připouštěl ochranu také pro technická řešení, 

                                                 
33

 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. vyd. Praha : LexisNexis, 2006, str. 87. 
34

 Konkrétně tak stanoví § 8 zákona č. 469/1919 Sb. z. a n.: „Císařský patent ze dne 7. prosince 1858, č. 

237 ř. z., pozměněný zákonem ze dne 23. května 1865, č. 35 ř. z., zůstává v platnosti… „. Jinak byly 

změny císařského patentu pouze nepatrné. Např. šlo o změnu slov z rakouského říšského na slovo státu 

československého atd.   
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která však nemusela dosahovat úrovně vynálezeckého řešení. Průmyslový vzor začal 

být rozdělován na uţitný vzor, který představoval technické řešení a vzor vkusový, 

který představoval řešení estetické. Tento zákon byl na počátku devadesátých let, 

v souvislosti se změnou společenských poměrů, zrušen a nahrazen zákonem č. 527/1990 

Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 

návrhů. Úprava podle zákona 527/1990 Sb. byla ovšem v nových podmínkách a době, 

kdy se blíţil vstup České republiky do Evropské Unie jiţ nedostatečná. Zákon byl 

dědictvím úpravy předchozí a hlavním jeho nedostatkem bylo, ţe neprovedl výraznější 

úpravu právních vztahů zaloţených vytvořením průmyslového vzoru. Průmyslové vzory 

byly součástí téhoţ právního předpisu s patentovým právem přesto, ţe věcně spolu tyto 

předměty průmyslového vlastnictví nesouvisí. To ţe úprava průmyslových vzorů byla 

zahrnuta do patentového práva, bylo výsledkem kodifikačních snach typických pro 

období normalizace a které se počátkem devadesátých let nepodařilo překonat. 
35

 

     Stěţejním zákonem upravujícím problematiku průmyslových vzorů je zákon č. 

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

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 

předpisů, který transponuje Směrnici.  

     26. května 2008 nabyl účinnosti zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví 

(dále jen „ZVP“).
36

 Tento zákon byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2004/48/ES o vynucení práv k duševnímu vlastnictví ze dne 29. 

dubna 2004.  

 

 

3. Předmět ochrany 

 

    Průmyslový vzor je definován v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZOPV jako vzhled 

výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru 

struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Tento výčet moţných 

vzhledových znaků není taxativní, ale snaţí se pouze přiblíţit, v čem všem můţe vzhled 

                                                 
35

 Důvodová zpráva k ZOPV. 
36

 S výjimkou ustanovení § 6, které nabylo účinnost 1. ledna 2008. 
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výrobku spočívat.
37

 Všem těmto znakům je společné to, ţe jsou vizuálně vnímatelné. 

„Obsahem pojmu průmyslový vzor je jen vizuálně vnímatelná sloţka z celkového řešení 

výrobku…“
38

  

     Pod pojem průmyslového vzoru nespadá technické řešení výrobku, jeho funkčnost, 

praktická vyuţitelnost, z jakého materiálu je výrobek zhotoven ani nic jiného co netvoří 

pouze vizuální stránku výrobku. Při udělení ochrany průmyslovému vzoru není 

hodnocena estetická stránka. 

     Podle ZOPV se průmyslovým vzorem rozumí jakýkoli vzhled výrobku (nebo jeho 

části) bez ohledu na to, byl-li zapsán do rejstříku průmyslových vzorů či nikoli. Ovšem 

pouze zapsanému průmyslovému vzoru je poskytována ochrana. Nutné je mít na 

paměti, ţe průmyslovým vzorem nemůţe být soubor vzhledových znaků, aniţ by tyto 

byly spojeny s určitým výrobkem. Taková grafika, která by nebyla spojena s určitým 

hmotným nosičem by nebyla vůbec průmyslovým vzorem a nemohla by, v případě, ţe 

by byla podána přihláška k zápisu průmyslového vzoru být jako průmyslový vzor 

zapsána, protoţe by nebyly splněny kritéria stanovená v § 2 písm. a) ZOPV. 
39

 

     ZOPV také obsahuje vlastní definici výrobku, podle níţ je za výrobek povaţován 

průmyslově či řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do 

jednoho sloţeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak 

s výjimkou počítačových programů. Zákonná definice výrobku je poměrně široká, 

zahrnuje mezi výrobky i to, co v běţném vnímání za výrobek povaţováno není. To je 

případ zejména pokud jde o grafické symboly a typografické znaky. Pokud jde o 

úpravu, tak podle praxe úřadu průmyslového vlastnictví se úpravou rozumí: „… agregát 

nějakého výrobku (zboží) ve výpravném obalu a interiér (stavby, dopravního 

prostředku) s pevně zabudovanými zařizovacími předměty“.
40

 

                                                 
37

 RÝDL, J. Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru. Úřad průmyslového 

vlastnictví, 2008, str. 12.  
38

 Tamt. 
39

 S takovým nepochopením obsahu pojmu průmyslový vzor se ve své praxi setkává i úřad průmyslového 

vlastnictví. Jedním z takových byl případ PVZ 2002 – 3436, kdy byl předmět přihlášky k zápisu 

průmyslového vzoru formulovaný jako „Upravený povrch zásobníku“. Z vyobrazení nebylo moţné 

odhadnout tvar víčka, nebyly tedy splněny podmínky stanovené § 2 písm. a). Pokud k takové situaci 

dojde, je přihlašovatel úřadem vyzván k odstranění nedostatků a pokud je neodstraní, přihláška zamítnuta 

podle § 37 odst. 6 ZOVB.  
40

 RÝDL, J. Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru. Úřad průmyslového 

vlastnictví, 2008, str. 14.  
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Dřívější právní úprava pouţívala namísto označení „vzhled výrobku nebo jeho části“ 

pojem „vnější úprava výrobku“
41

. 

     V některých státech se rozlišuje mezi průmyslovými vzory a modely, kdy 

průmyslové vzory se vztahují k plošné úpravě a modely k prostorové. U nás se pouţívá 

pouze pojem průmyslový vzor, který se vztahuje k oběma typům vnější úpravy.
42

 

     

 

3.1. Podmínky ochrany 

 

     Aby byl průmyslový vzor způsobilý ochrany podle ZOVB, musí splňovat podmínku 

novosti a podmínku individuální povahy 

 

 

3.1.1 Novost 

 

     Podmínka novosti je jednou ze dvou podmínek, které zákon stanoví jako předpoklad 

pro vznik ochrany průmyslového vzoru. Podmínku novosti, na rozdíl od podmínky 

individuální povahy, obsahoval také zákon č. 527/1990 Sb.
43

 Předchozí právní úprava 

obsahovala vedle podmínky novosti podmínku průmyslové vyuţitelnosti, čímţ 

vylučovala předměty řemeslné výroby. Vzhledem k tomu, ţe tato podmínka jiţ neplatí, 

je ochrany rozšířena i na tyty předměty. Přihlášení takového průmyslového vzoru 

k ochraně má význam pouze za předpokladu, ţe je průmyslový vzor opakovatelný.  

     Také v členských státech EU bylo, dříve neţ došlo k harmonizaci jejich úpravy 

průmyslových vzorů, vyţadováno jako předpoklad vzniku ochrany, aby byl průmyslový 

vzor nový. Vyţadovaný stupeň novosti byl přitom různý. Některé země jako Španělsko 

                                                 
41

 § 36 odst. 1 zák. č. 527/1990 Sb.  
42

 MALÝ, J. Obchod s nehmotnými statky. Praha : C. H. Beck, 2002. 
43

 zák. č. 527/1990 Sb. § 38 : „Průmyslový vzor je nový, nebyl-li před dobou, od níţ přísluší 

přihlašovateli právo  

    přednosti ( § 48 a 49), znám v České a Slovenské Federativní Republice nebo v zahraničí z veřejně  

    dostupných pramenů, zejména nebyl-li vyobrazen nebo popsán ve zveřejněných tiskovinách nebo 

nebyl-li  

    veřejně vyuţíván, vystaven, přednesen nebo předveden.“ 
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a Itálie vyţadovaly novost světovou, jiné jako země Beneluxu
44

 či Německo pouze 

ţádaly, aby průmyslový vzor nebyl znám obchodním kruhům v jejich zemích. Velmi 

mírně byl stupeň novosti stanoven ve Francii, kde se pouze vyţadovalo, aby původce 

nevěděl o tom, ţe stejný vzor jiţ existuje, zatímco jej vytvářel.
45

 

     Podle ustanovení § 4 ZOPV je průmyslový vzor povaţován za nový, nebyl-li přede 

dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti 

shodný průmyslový vzor. Podmínka novosti tedy vyjadřuje skutečnost, ţe veřejnosti 

dosud nebyl zpřístupněn shodný průmyslový vzor. Novost ZOPV chápe jako novost 

absolutní, světovou.
46

 Poţadavek světové novosti je kritériem objektivním, na rozdíl od 

poţadavku individuální povahy, jeţ je kritériem subjektivním.  

 

 

3.1.2. Individuální povaha 

 

     ZOVB v § 5 stanoví, za jakých podmínek má průmyslový vzor individuální povahu. 

V souladu s tímto ustanovením má individuální povahu tehdy, jestliţe celkový dojem, 

který vyvolává u informovaného uţivatele, se liší od celkového dojmu, který u takového 

uţivatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem 

podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Taková definice individuální 

povahy je v souladu se Směrnicí. Pro úplnost je třeba připomenout, ţe v původním 

návrhu Směrnice bylo, ţe dojem informovaného uţivatele se liší „významně“ od 

celkového dojmu. Takto přísně stanovená odlišnost se ovšem Evropskému parlamentu 

zdála být příliš přísná, a tak na jeho návrh Komise slovo „významně“ vypustila.
47

  

     Je nepodstatné, zda se novější průmyslový vzor od staršího liší třeba i významným 

počtem detailů, jestliţe celkový dojem z obou průmyslových vzorů je přesto stejný 

(“déja vu“).
48

  

                                                 
44

 Země Beneluxu ( Belgie, Lucembursko a Nizozemí) mají jednotnou právní úpravu ( národních) 

průmyslových  

    vzorů. 
45

 TRITTON, G. Intellectual Property in Europe. London : Sweet & Maxwell, 1st edition, 1996. s. 239. 
46

 Důvodová zpráva k § 4 zákona č. 207/2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 

527/1991 o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Dostupná z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=549&CT1=0.  
47

 Oficiální komentář k čl. 5 Směrnice Rady č. 98/71 ES.  
48

 Oficiální komentář k čl. 6 Nařízení Rady č. 6/2002 ES. Citace se sice vztahuje k čl. 6 Nařízení, ale 

přesto se domnívám, ţe ji lze pouţít také na čl. 6 Směrnice.  
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     Po přečtení této definice individuální povahy se téměř okamţitě vybaví otázka: „Kdo 

to vlastně je ten informovaný uţivatel?“ Je to profesionál znalý daného průmyslového 

odvětví, obchodník s příslušnými produkty nebo snad jenom pečlivě obeznámený 

uţivatel? Pro účely ZOVB se informovaným uţivatelem se rozumí určitá fiktivní osoba, 

která je zběhlá ve znalostech dříve známých vnějších úprav výrobků. Tedy je to taková 

osoba, u níţ se předpokládá určité mnoţství znalostí nebo vzorového uvědomění.
49

 

Domnívám se, ţe z takového popisu informovaného uţivatele vyplývá, ţe rozhodně 

nemusí jít o osobu povaţovanou za profesionála, ale postačí, půjde-li o spotřebitele 

majícího přehled o průmyslových vzorech daného typu, které jiţ byly veřejnosti 

zpřístupněny.  

    Ustanovení § 5 odst. 2 ZOPV dále říká, ţe při posuzování individuální povahy 

průmyslového vzoru se přihlíţí k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového 

vzoru jeho původce. Toto ustanovení zmírňuje podmínku individuální povahy a dává 

moţnost původci průmyslového vzoru v řízení před Úřadem namítat, ţe za účelem 

zachování funkčnosti výrobku nebylo moţné jeho vzhled vytvořit jinak.
50

  

 

3.2. Zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti 

 

Zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti je upraveno v § 6 ZOPV. Ustanovení § 4, 5 

a 6 je třeba číst společně, ve vzájemné souvislosti. Zpřístupnění průmyslového vzoru 

veřejnosti je skutečnosti, která je rozhodná pro hodnocení novosti a individuální povahy 

průmyslového vzoru. Pokud byl přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku 

práva přednosti zpřístupněn veřejnosti vzor shodný nebo vzor vykazující takový 

celkový dojem, který se neliší od dojmu, který vykazoval vzor zpřístupněný veřejnosti 

přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti, potom 

průmyslový vzor jehoţ ochrana je poţadována nesplňuje podmínky ochrany v ZOPV 

stanovené.  

     Průmyslový vzor je povaţován za zveřejněný, byl-li zveřejněn na základě zápisu do 

rejstříku nebo vystaven, uţíván v obchodě nebo jinak zveřejněn. Výjimku tvoří případy, 

kdy zpřístupnění nemohlo vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci 

                                                 
49

 Důvodová zpráva k § 5 zákona č. 207/2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 

527/1991 o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. 
50

 Srov. např. rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví Pvz 2001-33196  
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Evropských společenství a specializovaných v daném oboru během normálních 

obchodních činností přede dnem podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti.  

     Nabízí se otázka, proč výjimka zrovna pro případy, kdy takové zpřístupnění nemohlo 

vejít ve známost v příslušných kruzích v Evropských společenství, zatímco pro splnění 

podmínky novosti se vyţaduje novost světová nikoli jenom novost omezená na území 

Evropských společenství. Její zodpovězení vyţaduje ohlédnutí se zpět do historie 

legislativního procesu Směrnice Rady 98/71/ES. V prvních předběţných návrzích 

Nařízení a Směrnice převládal ryze eurocentrický přístup, který předpokládal jako 

podmínku novosti a individuální povahy neznámost v evropských odborných kruzích. 

Po velké kritice tohoto přístupu nakonec zvítězili zastánci novosti absolutní, tak jak je 

dnes koncipována v § 4 ZOPV. Ovšem i takový přístup měl svoje kritiky a to především 

v textilním průmyslu, kteří namítali, domnívám se, ţe  oprávněně, ţe by pro kohokoli 

nebylo vůbec těţké podat důkaz o tom, ţe zrovna takový výrobek uţ viděl, např. na 

obecním trhu na druhém konci světa.
51

 Také těmto námitkám se nakonec vyšlo vstříc a 

ačkoliv je tedy vyţadována novost světová, ustanovení o zpřístupnění veřejnosti 

zmírňují takovou, moţná aţ přílišnou, přísnost tím, ţe vylučují moţnost ochrany 

takovým průmyslovým vzorům, jeţ nemohli vejít ve známost příslušným odborným 

kruhům v Evropských společenství. Splnění podmínky známosti odborných kruhů 

v Evropských společenstvích ovšem neznamená, ţe ke zpřístupnění veřejnosti 

průmyslového vzoru muselo dojít na území Evropských společenství. Průmyslový vzor 

můţe být zpřístupněn i mimo území Evropských společenství např. i v Kambodţe, ale 

odborné kruhy v Evropských společenstvích musí mít moţnost se s ním seznámit.  

     Dále se za zveřejnění nepovaţuje pouhé seznámení se třetí osoby s průmyslovým 

vzorem pod výslovnou či předpokládanou podmínkou důvěrnosti. Můţeme říci, ţe 

v podstatě jakékoliv zveřejnění, které proběhlo bez výslovné či předpokládané výhrady, 

či podmínky důvěrnosti, se pokládá za zpřístupnění veřejnosti.
52

 Důvodová zpráva 

k ZOPV stanoví, ţe taková výhrada, či podmínka důvěrnosti připadá v úvahu při 

obchodních jednáních, např. v případě, ţe průmyslový vzor je zpřístupněn obchodnímu 

partnerovi za podmínky mlčenlivosti o něm.  

                                                 
51

 KUR, A. Industrial Design Protection in Europe – Directive and Community Design (online). MPI 

Munich, May 2003, s. 5. Dostupné z: www.atrip.org/upload/files/activities/tokyo2003/s05-Kur_art.doc 
52

 Důvodová zpráva k Důvodová zpráva k § 6 zákona č. 207/2000 o ochraně průmyslových vzorů a o 

změně zákona č. 527/1991 o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. 
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     Ustanovení § 6 odst. 2 ZOPV stanoví případy, které se nepovaţují za zpřístupnění 

veřejnosti. Jde o situace, kdy průmyslový vzor, pro který je poţadována ochrana, je 

veřejnosti zpřístupněn původcem průmyslového vzoru, jeho právním nástupcem nebo 

třetí osobou jako důsledek poskytnuté informace nebo jednání uskutečněného 

průvodcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem, pokud tak učiní během 

12 měsíců přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. 

Důvod takového řešení je zřejmý, a to dát původci či jeho právnímu nástupci moţnost, 

vyzkoušet úspěšnost průmyslového vzoru na trhu a teprve poté se rozhodnout, zda jej 

zaregistruje či nikoliv. Jde o institut tzv. ochranné lhůty běţný i v dalších zemích. 

Ochranná lhůta platí také v případě, ţe byl průmyslový vzor zpřístupněn veřejnosti 

v důsledku zneuţití vztahu k původci průmyslového vzoru anebo jeho nástupci.  

     Pokud v praxi dojde k návrhu na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z důvodu, 

ţe průmyslový vzor nesplňuje poţadavky kladené na něj v ustanovení§ 4 a § 5 ZOPV, „ 

…musí navrhovatel výmazu prokázat, ţe za důkazní materiály prokazující nenovost a 

nedostatek individuální povahy napadeného průmyslového vzoru je nutno povaţovat 

pouze takové dokumenty, které byly prokazatelně zpřístupněny neomezenému okruhu 

osob před datem práva přednosti napadeného průmyslového vzoru…“
53

. Např. by se 

mohlo jednat o zpřístupnění prostřednictvím internetových stránek nebo periodika.  

 

 

3.3. Součástky složeného výrobku a jejich ochrana 

 

     Definici sloţeného výrobku stanoví, v návaznosti na ustanovení čl. 1 písm. b) ZOPV 

v ustanovení § 2 písm. c). Rozumí se jím takový výrobek, který se skládá z několika 

součástek, které mohou být vyměněny a které umoţňují rozebrání a nové sestavení 

výrobku. V souladu se směrnicí 98/71/ ES je ochrana součástek omezena pouze na ty, 

které zůstávají i po začlenění do sloţeného výrobku při běţném uţívání viditelné (§ 3 

odst. 2 písm. a/ ZOPV). Ty  které při běţném uţívání vidět nejsou, ochrany vyplývající 

ze zápisu průmyslového vzoru poţívat nemohou. Z toho vyplývá, ţe např. takové 

součástky, které jsou vidět pouze při opravách poţívat ochrany vyplývající ze zápisu 

                                                 
53

 Např. rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví - PVZ 2006-36738 (Figurka Jezulátka) nebo 

rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví – PVZ 2002-33860 (Inzertní formulář). 
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průmyslového vzoru nemohou. Také součástky musí splňovat základní podmínky pro 

vznik ochrany průmyslových vzorů, tedy podmínku novosti a podmínku individuální 

povahy. Předchozí právní úprava v ZVZN se otázkou součástek sloţeného výrobku 

nezabývala.  

 

3.3.1. Problematika součástek určených pro opravu složeného výrobku 

za účelem dosažení jeho původního vzhledu (tzv. must-match 

části) 

 

     Jde o téma velmi kontroverzní a hojně diskutované napříč celým Evropským 

společenstvím. Také vývoj právní úpravy této problematiky není prozatím završen a 

stále ani není jasné, kdy se tak stane. Ačkoliv se tato problematika vztahuje ke všem 

sloţeným výrobkům
54

, přece jenom je tato problematika nejdiskutovanější a má největší 

význam ve vztahu k automobilovému průmyslu.
55

  

     Na základě Směrnice byla tedy v členských státech ES zavedena ochrana 

prostřednictvím průmyslového vzoru také pro (viditelné) součástky sloţeného výrobku. 

Je ovšem třeba mít na paměti, ţe podle Směrnice se: „ …od těch členských států, které 

v den vstupu této směrnice v platnost neposkytují ochranu (průmyslovým) vzorům pro 

součásti, se nepoţaduje zavedení zápisu (průmyslových) vzorů pro takové součásti.“
56

 

Tato problematika prozatím zůstává vzhledem k rozdílným zájmům kaţdého z 

členských států nedořešena. Směrnice nepouţívá termínu součástky, ale součásti a 

v některých dalších dokumentech ES je také pouţíván přímo pojem „náhradní díly“. Jak 

jsem jiţ zmínila výše, je tato problematika nejaktuálnější právě u náhradních dílů 

v automobilovém průmyslu a proto budu nadále pouţívat termín „náhradní díly“.
57

 

Náhradní díly určené pro opravu sloţeného výrobku za účelem jeho původního vzhledu 

jsou označovány jako tzv. must-match části. To znamená tyto náhradní díly určené pro 

opravu sloţeného výrobku musí být vzhledově naprosto stejné a odlišný design 

nepřichází v úvahu.   
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 Např. hodinářství, elektronika atd.  
55

 To potvrzuje také důvodová zpráva k ustanovení § 2 ZOPV. 
56

 Směrnice bod  č.19 preambule. 
57

 I kdyţ se samozřejmě vztahuje ke všem průmyslovým odvětvím. 
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     První návrh Směrnice, předloţený Komisí v roce 1993, obsahoval výjimku pro 

náhradní díly, tzv. klauzuli o opravě (repair clause). Podstata navrhované klauzule o 

opravě spočívala v tom, ţe výlučná práva vyplývající z průmyslového vzoru nemohla 

být pouţita vůči těm třetím osobám, které průmyslový vzor pouţily tři roky od jeho 

prvního uvedení na trh, a to za podmínky, ţe šlo o must-match náhradní díl a byl pouţit 

za účelem umoţnění opravy celkového výrobku za účelem získání jeho původního 

vzhledu.
58

 Tento návrh se ovšem nesetkal s pochopením zástupců automobilového 

průmyslu. Komise tedy přišla s řešením novým. Zrušila klauzuli o opravě a navrhla 

místo ní institut přiměřeného odškodnění. Takový návrh se ovšem stal také terčem 

kritiky a to tentokráte obou zúčastněných stran, zástupců automobilového průmyslu a 

také nezávislých výrobců náhradních dílů. Následné diskuse uţ nevyústily v ţádné 

oboustranně akceptovatelné řešení.
59

 Vzhledem k patové situaci se postupně se 

odstoupilo od snahy harmonizovat právní předpisy členských států o pouţití chráněných 

průmyslových vzorů pro umoţnění opravy sloţeného výrobku tak, aby byl obnoven 

jeho původní vzhled a v průběhu dohodovacího řízení mezi Radou a Parlamentem bylo 

schváleno přechodné ustanovení, tzv. freeze plus řešení, tedy „zamrazení“ stávajících 

předmětných právních předpisů členských států, s tím, ţe státy mohou novou právní 

úpravu této oblasti přijmout pouze došlo-li by tím k liberalizaci trhu s náhradními díly.
60

   

     Směrnice v ustanovení v čl. 18 stanoví přechodné tříleté období, po jehoţ uplynutí 

by Komise měla vyhodnotit dopady Směrnice na dotčená právní odvětví a na základě 

tohoto vyhodnocení by měla navrhnout příslušně změny Směrnice.   

     Ačkoliv toto přechodné období uţ dávno uplynulo, nebylo na půdě ES zatím 

dosaţeno shody pokud jde o sekundární trh s náhradními díly pro opravu výrobku za 

účelem dosaţení jeho původního vzhledu. Stále zde jsou dva antagonistické tábory 

stojící proti sobě a neschopné se dohodnout na kompromisním řešení. Postoje 

relevantních hráčů ve ES, tedy Komise, Evropského parlamentu a Rady můţeme 

v podstatě shrnout tak, ţe Komise podporuje liberalizaci, Evropský parlament také a 

postoj Rady závisí na tom, jak silná je automobilová lobby v tom či onom členském 
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 Návrh směrnice o právní ochraně průmyslových vzorů, Úřední věstník C 325 ze dne 23. 12. 1993. 
59

 Směrnice je přijímána ve spolurozhodovacím procesu v Radě a Evropském parlamentu podle čl. 251 

SES. Tzn. ţe Rada nerozhoduje po obdrţení stanoviska Evropského parlamentu nikoli jednomyslně, ale 

kvalifikovanou většinou. Státy, které jsou proti liberalizaci trhu s náhradními díly slouţícími k opravě 

sloţeného výrobku mají stále dostatečně silnou blokační menšinu.  
60

 Do současné doby devět členských států provedlo liberalizaci tím, ţe zavedlo tzv. klauzuli o opravě 

(Belgie, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Velká Británie, Španělsko a Maďarsko).  
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státě je. Posledním oficiálním rozhodnutím v oblasti sekundárního trhu s náhradními 

díly byl Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2007 k 

přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice 

98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů (dále jen „Postoj EP“).
61

 A na čem se 

vlastně Evropský parlament usnesl? Především tedy na nahrazení dosavadního „freeze 

plus“ řešení v ustanovení čl. 14 Směrnice. 

 

     Podle Postoje EP: „(průmyslový) vzor, jenž je začleněn do složeného výrobku nebo je 

použit pro výrobek , který tvoří součást složeného výrobku a je používán ve smyslu 

čl. 12 odst. 1 ║ výhradně pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit 

jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru“. Jde o tzv. klauzuli o 

svobodné opravě od prvního dne" (free repair clause from day one). Pokud je náhradní 

díl uveden na trh z jakéhokoliv jiného důvodu, z ochrany vyloučen není. Další 

podmínkou nutnou k vyloučení náhradního dílu z ochrany je, ţe spotřebitelé musí mít 

moţnost prostřednictvím označení, kterým můţe být např. obchodní značka či název 

anebo také jiným vhodným způsobem, řádně informováni o původu výrobku, pouţitého 

pro účely opravy. Tato úprava by platila pro viditelné díly na liberalizovaném trhu 

s náhradními díly poté, co by sloţený výrobek byl uveden na trh. Postoj EP dále také 

zavádí lhůtu, po kterou mohou ty členské státy, které poskytují ochranu náhradním 

dílům určeným pro opravu sloţeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, 

uplatňovat tuto ochranu. Tato lhůta by činila 5 letu od vstupu Směrnice 

v novelizovaném znění v platnost. 

     Postoj EP dále zavádí pro členské státy dvouletou lhůtu od přijetí Směrnice 

v novelizovaném znění, ve které jsou povinny uvést právní řád do souladu se 

Směrnicí.
62

  

     Evropský parlament se tedy nakonec přiklonil k liberalizaci trhu s náhradními díly. 

K takovému postoji přispělo zřejmě také to, ţe 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 vozidla obsahuje také ustanovení o 
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 Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0609+0+DOC+XML+V0//CS 
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 Nakonec zvítězila dvouletá lhůta, ačkoliv někteří poslanci navrhovali lhůtu desetiletou.  
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testování náhradních dílů vyrobených nezávislými výrobci s cílem zajistit splnění 

bezpečnostních a ekologických kritérií. Takováto úprava testování náhradních dílů by 

měla spotřebiteli zajišťovat větší záruky v rámci deregulovaného trhu. Další zárukou 

pro spotřebitele má být dle Evropského parlamentu také povinnost informovat o původu 

náhradních dílů.  

     Jak uţ bylo řečeno výše, přijetí tohoto Postoje EP došlo je prozatím poslední, čeho 

bylo v oblasti právní úpravy sekundárního trhu s náhradními díly dosaţeno.  

     A jaké jsou hlavní argumenty obou (alespoň prozatím) nesmiřitelných stran, tedy 

odpůrců (zástupci automobilového průmyslu) a příznivců (nezávislí výrobci) 

liberalizace sekundárního trhu?
63

 Příznivci hovoří především o nepřípustném monopolu 

na výrobek, ačkoliv účelem ochrany vyplývající z ochrany průmyslového vzorů je 

udělení výlučných práv na vzhled výrobku a nikoliv práv na výrobek v němţ je 

průmyslový vzor ztělesněn. Ochrana takových průmyslových vzorů, pro které neexistují 

praktické alternativy by potom znamenala fakticky monopol na výrobek. Mezi další 

argumenty proti regulaci trhu patří ohroţení fungování vnitřního trhu, pokud bude 

v jednotlivých členských státech přetrvávat rozdílná právní úprava, ohroţení 

hospodářské soutěţe, potlačení konkurence na trhu a omezení práv spotřebitele, který 

nemá moţnost výběru a v neposlední řadě by také liberalizace trhu s náhradními díly 

mohla přinést sníţení cen pro spotřebitele.
64

 Argumentuje se také vytvořením 

obchodních příleţitostí a pracovních míst pro malé a střední podniky, tedy pozitivním 

vlivem na zaměstnanost v ES.  

     Mezi hlavní argumenty odpůrců liberalizace patří především ten, ţe neoriginální 

náhradní díly neposkytují dostatečné bezpečnostní záruky pro spotřebitele a negativním 

(!) vlivem na zaměstnanost ES. Dále také upozorňují na fakt, ţe automobilové 

společnosti vynakládají nemalé částky na vývoj a na rozpor s posilující ochranou 

duševního vlastnictví ve světě.  

 

     Pokud jde o úpravu této problematiky v Nařízení, přechodné ustanovení čl. 110 

stanoví, ţe „(průmyslový) vzor který tvoří součást složeného výrobku používaného ve 
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 Mezi zaryté odpůrce liberalizace trhu s náhradními díly patří také Česká republika, jejíţ důvody jsou 

zřejmé.  
64

 Uvádí se, ţe v zemích s liberalizovaným trhem s náhradními díly došlo ke sníţení cen originálních 

náhradních dílů aţ o 30%. Zdroj: www.ecar-eu.com. 
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smyslu čl. 19 odst. 1 pro účely oprav tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho 

původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru Společenství“. Toto ustanovení 

potom bude platit aţ do doby, neţ dojde k jednotnému řešení v rámci ES, tedy do doby 

neţ vejdou v platnost změny Nařízení a Směrnice (podle čl. 18) v této oblasti navrţené 

Komisí.  

 

 

3.4. Výluky z ochrany 

 

     „Z hlediska způsobilosti k ochraně se průmyslový vzor posuzuje pouze v rozsahu 

vzhledových znaků“.
65

 Nepřihlíţí se tedy ke znakům předurčeným pouze technickou 

funkcí průmyslového vzoru. V ustanovení § 7 odst. 1 ZOPV se promítá obecné 

pravidlo, podle něhoţ by se neměla ochrana poskytovat průmyslovým vzorům, u nichţ 

není moţné dosáhnout téhoţ technického efektu s jiným průmyslovým vzorem a účelem 

je, aby takovýmto řešením byla poskytována ochrana tehdy, jestliţe splní poţadavky 

patentové ochrany či podmínky stanovené pro poskytnutí ochrany uţitnými vzory.
66

 

Cílem ochrany průmyslových vzorů totiţ není chránit technická a konstrukční řešení 

jako taková ale vzhled výrobků. Z tohoto obecného pravidla vychází také důvodová 

zpráva k ZOPV, kdyţ sama stanoví jako vodítko pro určení, zda je moţno 

průmyslovému vzoru poskytnout ochranu volnost původce průmyslového vzoru pro 

jeho ztvárnění nebo zda jím vytvořená vnější úprava je limitovaná zadáním.  

     Odstavec 2 téhoţ ustanovení vylučuje z ochrany tzv. „must-fit“ znaky.
67

 Těmi jsou 

takové znaky, jeţ musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby 

mohl výrobek, v němţ je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, aby 

mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem  něj tak, 

aby oba výrobky mohly plnit svou funkci. 

    Totéţ ustanovení stanoví v odst. 3 tzv. LEGO klauzuli, tedy výjimku pro průmyslové 

vzory jejichţ účelem je umoţnit mnohočetné sestavení nebo spojení vzájemně 

zaměnitelných výrobků v rámci stavebnicového systému, samozřejmě za předpokladu, 
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ţe samy splňují podmínky novosti a individuální povahy. Výjimka pro 

modulové/stavebnicové systémy byla přijata na základě znepokojení, jeţ vyjádřili 

zástupci různých průmyslových odvětví, jejichţ průmyslové vzory by bez takové 

výjimky, vůbec nemohly být předmětem ochrany. Např. výrobci hraček, ale i 

nábytkářský průmysl.
68

  

 

     Existují také další případy, kdy průmyslový vzor jinak k ochraně způsobilý, tedy 

splňující definici průmyslového vzoru, nový a mající individuální povahu, je 

z poskytnutí ochrany vyloučen. Taková situace nastane tehdy, jestliţe je průmyslový 

vzor v rozporu se zásadami veřejného pořádku (public policy) anebo s dobrými mravy 

(morality) anebo v případě, ţe v České republice jiţ je zapsaný shodný průmyslový vzor 

s dřívějším právem přednosti.  

     Pokud jde o první důvod, tak obdobné ustanovení obsahuje většina právních řádů. 

Důvodová zpráva k ZOPV neobsahuje ţádný bliţší návod k určení toho, co je v rozporu 

s morálkou nebo zásadami veřejného pořádku. To je pochopitelné, neboť samotné 

určení toho, co je zásada veřejného pořádku nebo dobrým mravem, je otázkou velmi 

sloţitou, na niţ není snadné najít univerzální odpověď. Jde o měřítko nanejvýš 

subjektivní a vzhledem k tomu, ţe také Úřad průmyslového vlastnictví není jedna osoba 

rozhodující o návrzích na zápis průmyslových vzorů jednotně ve všech případech, je 

pravděpodobné, ţe co pro jednu úřední osobu můţe být v rozporu se zásadami 

veřejného pořádku nebo dobrými mravy, pro jinou tuto mez překračovat nemusí. A o 

jaký průmyslový vzor by mohlo v praxi jít? Např. rasisticky motivovaný, uráţlivý, 

porušující práva a svobody ostatních občanů atd.
69

 Obdobné ustanovení obsahuje také 

Nařízení o (průmyslovém) Společenství v článku 9, ovšem jeho znění není úplně 

totoţné s ustanovením § 8 ZOPV. Ustanovení § 8 mluví přímo o nevhodném 

průmyslovém vzoru, naproti tomu článek 9 Nařízení  hovoří o právu k (průmyslovému) 

vzoru, které nevznikne. Ustanovení § 8 tedy zdůrazňuje, ţe je to průmyslový vzor 

samotný, nikoliv pouze jeho zveřejnění či uţívání, jeţ je v rozporu se zásadami 

veřejného pořádku či dobrými mravy.
70

 Vzhledem k subjektivnímu vnímání této 
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problematiky, by také mohly nastat rozpory mezi jednotlivými státy pokud jde o 

přípustnost určitých průmyslových vzorů s ohledem na kulturní rozdíly a odlišné 

vnímání různých společenských jevů v členských státech Evropských společenství. 

V této souvislosti bude pouţití institutu rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými 

mravy problematičtější u (průmyslového) vzoru Společenství.
71

  

     Průmyslový vzor je dále vyloučen z ochrany podle ZOPV také v případě, kdy 

shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti je jiţ v České republice je 

zapsán.   

 

 

4.    Rozsah a doba trvání ochrany 

 

          Rozsah ochrany průmyslového vzoru je podle § 10 ZOPV daný tím, jak je 

vyobrazen v rejstříku průmyslových vzorů. Zákon ovšem také říká, které znaky 

průmyslového vzoru jsou z rozsahu ochrany vyloučeny. Takovými znaky jsou: 

 

     „znaky, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, nebo znaky, 

které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v 

němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, být mechanicky spojen 

s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem něj nebo proti němu tak, aby 

oba výrobky mohly plnit svou funkci.“ ( § 10 odstavec 1 ZOPV).  

 

     Takovéto určení znaků nespadajících do rozsahu ochrany není součástí 

korespondujícího článku 9 Směrnice.
72

 Tyto znaky tedy obsahuje pouze náš zákon. Tyto 

vyloučené znaky odpovídají znakům určeným v ustanovení § 7 odst. 2 ZOPV, podle 

něhoţ se k nim nepřihlíţí při hodnocení zápisné způsobilosti průmyslového vzoru. Proč 

na tyto znaky odkazuje náš zákonodárce, kdyţ Směrnice sama je v článku upravujícím 

rozsah ochrany průmyslového vzoru výslovně nezmiňuje? Důvodem bude zřejmě 
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výslovně zdůraznit fakt, ţe tyto části nepoţívají ochrany a jejich účelem je umoţnit 

vzájemnou propojitelnost výrobků různých značek.  

     Do rozsahu ochrany vyplývá kaţdý vzor, který nevyvolává u informovaného 

uţivatele odlišný celkový dojem. Jde o definici shodnou s podmínkou individuální 

povahy a § 10 ZOPV vyţaduje splnění stejné podmínky jako § 5 ZOPV. Do rozsahu 

ochrany tedy spadají ty průmyslové vzory jeţ u informovaného uţivatele vyvolávají 

stejný celkový dojem jako zapsaný průmyslový vzor. Shodně s § 5 ZOPV musí být také 

přihlédnuto k míře volnosti původce při vytváření průmyslového vzoru. Soud musí při 

zjišťování, zda došlo k porušení práva k průmyslovému vzoru brát v úvahu míru 

svobody původce. U těch vzorů, při jejichţ vytváření se původce musel drţet určitých 

znaků za účelem pozdější funkčnosti výrobku, je míra volnosti původce samozřejmě 

daleko niţší neţ v případech, kdy taková funkční omezení dána nejsou.  

 

     Doba ochrany trvá podle § 10 ZOPV 5 let od data podání přihlášky s tím, ţe vlastník 

zapsaného průmyslového vzoru ji můţe nechat prodlouţit vţdy o dalších pět let aţ na 

celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Ochranná doba 

byla takto stanovena v souladu s článkem 10 Směrnice. Takto stanovená doba je také 

v souladu s Dohodou TRIPS, která stanoví minimální dobu ochrany, jeţ jsou státy 

povinny pro ochranu průmyslových vzorů zajistit. Tato minimální doba podle Dohody 

TRIPS činí 10 let.
73

 Naše úprava se zdá být v souladu s Dohodou TRIPS, i kdyţ by 

mohla být také poloţena otázka, zda by nebylo vhodnější stanovit prvotní dobu ochrany 

vyplývající ze zápisu na 10 let místo současných 5, aby bylo učiněno zadost Dohodě 

TRIPS. Domnívám se, ţe toto není třeba a ţe podle Dohody TRIPS postačuje moţnost 

vlastníka zapsaného průmyslového vzoru lhůtu 10 let získat, pokud o to bude mít zájem. 

Dohoda TRIPS totiţ hovoří o „moţné ochraně“, z čehoţ dle mého úsudku vyplývá 

právě ona moţnost takto trvající ochranu získat a nikoliv povinnost smluvního státu 

takovou dobu stanovit jako minimální moţnou.  

     Podrobná procesní pravidla věnující se podávání ţádosti Směrnice nestanoví a je 

tedy na členských státech, aby tuto problematiku upravily. Náš zákon stanoví (§ 11 

ZOPV), ţe ţádost se podává během posledního roku příslušného pětiletého období u 

Úřadu průmyslového vlastnictví. Ţádost lze podat nejpozději dne, který se svým číslem 
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a pojmenováním shoduje se dnem podání přihlášky průmyslového vzoru. Spolu se 

ţádostí je vlastník povinen také zaplatit správní poplatek. Není-li tento poplatek, platí 

zákonná domněnka, ţe ţádost nebyla podána.
74

 Zákon dále také poskytuje vlastníkovi 

zapsaného průmyslového vzoru také další dodatečnou šestiměsíční lhůtu k podání 

ţádosti o prodlouţení ochrany, jestliţe tak, z jakéhokoliv důvodu, neučinil během 

posledního roku příslušného pětiletého období.
75

 Pokud vlastník průmyslového vzoru 

vyuţije této lhůty je povinen zaplatit příplatek ve dvojnásobné výši. Ochrana 

průmyslového vzoru zaniká, jestliţe není v této lhůtě podána ţádost nebo není-li 

poplatek zaplacen a to k datu, kdy mohla být ţádost nejpozději podána. 

     ZOPV v ustanovení § 11 odst. 5 poskytuje ochranu právům třetích osob, které 

započaly v dobré víře s vyuţíváním průmyslového vzoru nebo k takovém vyuţívání 

provedly váţné a účinné přípravy, jestliţe nebyla vlastníkem průmyslového vzoru 

dodrţena řádná lhůta k prodlouţení ochrany průmyslového vzoru, nikoliv tedy však uţ 

dodatečná 6 měsíční lhůta. Jejich práva nejsou za předpokladu jejich dobré víry 

dotčena. Účel takové úpravy je zřejmý. Nabádá vlastníky k řádné péči o svá práva.  

 

5. Právo k průmyslovému vzoru 

 

     Směrnice ponechává právní úpravu práva k průmyslovému vzoru na národních 

právních řádech. Ve Směrnici sice najdeme pojmy původce (designer), právní nástupce 

(successor), majitel (right holder) a přihlašovatel (applicant), ovšem definici těchto 

pojmů v ní nenajdeme a tento úkol tedy zůstal na národních právních řádech.  

     Podle ustanovení § 12 ZOPV má právo k průmyslovému vzoru jeho původce nebo 

jeho právní nástupce. Původcem je osoba, která průmyslový vzor vytvořila vlastní 

tvůrčí činností, spolupůvodce je ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při které byl 

průmyslový vzor vytvořen. ZOPV tak na rozdíl od předchozí úpravy v ZVZN obsahuje 
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také definici spolupůvodce. Kaţdý spolupůvodce má potom právo na průmyslový vzor 

v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na vytvoření průmyslového vzoru. 

     Původcem můţe být originárně pouze osoba fyzická, osoba právnická pouze 

odvozeně. Od původce se také můţe lišit přihlašovatel, tedy osoba, jeţ má právo 

k průmyslovému vzoru a je tedy oprávněna podat přihlášku k zápisu. Přihlašovatelem 

můţe být osoba na kterou původce právo převedl nebo na kterou právo přešlo (např. 

děděním). Přihlašovatel, který není původcem musí k přihlášce přiloţit doklad o tom, ţe 

na něj právo na průmyslový vzor přešlo. Přihláška sama musí obsahovat jméno původce 

anebo písemné prohlášení přihlašovatele, ţe původce vzdal práva být v přihlášce a 

potom také v rejstříku jako původce uveden (§ 35 odstavec 2 písm. c) ZOPV) 

     ZOPV se uplatňuje přihlašovatelský princip, podle kterého platí vyvratitelná právní 

domněnka, ţe původce v přihlášce uvedený je skutečně původce, který průmyslový vzor 

vytvořil.
76

 Pokud dojde ke sporu o určení práva na průmyslový vzoru, rozhodují takové 

spory soudy ( § 15 ZOPV). 

 

     Pokud dojde ke sporům o určení práva na průmyslový vzor, jsou k jejich řešení 

příslušné soudy. Ţaloba na určení oprávněného přihlašovatele či vlastníka zapsaného 

průmyslového vzoru lze podat ve lhůtě dvou let, ovšem za předpokladu, ţe přihlašovatel 

jednal v dobré víře. Nebylo-li tomu tak, lhůta k podání ţaloby neběţí. Důvodem pro 

omezení lhůty v případě dobré  víry je ochrana třetích osob, avšak tato ochrana nemůţe 

být silnější neţ ochrana jednání v dobré víře a proto je-li zde absence dobré víry, 

omezující lhůta k podání ţaloby neběţí.
77

  

 

     V § 16 ZOPV najdeme ustanovení umoţňující přepis vlastníka průmyslového vzoru. 

Úřad na návrh odejme vlastníkovi zapsaného průmyslového vzoru jeho ochranu, jestliţe 

na základě pravomocného rozsudku soudu právo na průmyslový vzor nepříslušelo. 

K takovému návrhu je oprávněna osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na 

průmyslový vzor anebo její právní nástupce. Tuto osobu Úřad potom na základě jí 

podaného návrhu zapíše jako vlastníka průmyslového vzoru. Odnětí práva 

„neoprávněnému vlastníku“ a přepis na „oprávněného vlastníka“ se neprovádí ve 
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správním řízení, ale provádí se jako úřední úkon.
78

 Jestliţe osoba, která je oprávněna 

k podání tohoto návrhu nepodá návrh na přepis, provede Úřad výmaz z moci úřední. 

Úřad sám z vlastní iniciativy nebude zřejmě zjišťovat, zda došlo ke změně vlastníka, 

takţe návrh bude ve většině případů podávat nový vlastník.  

     V praxi se ve vztahu k problematice přepisu vlastníka zapsaného průmyslového 

vzoru  vyskytla otázka, která v ZOPV není výslovně řešena, a to, zda je přepis moţné 

provést také po zániku ochrany zapsaného průmyslového vzoru. Úřad se k této 

skutečnosti vyjádřil tak, ţe podle jeho názoru to moţné není, protoţe skutečnost, ţe jeho 

platnost zanikla, neumoţňuje jeho přepis.
79

 

      Účinky rozsudku ve sporu o právu na průmyslový vzor potom ZOPV upravuje 

v ustanovení § 17. 

 

 

5.1. Zaměstnanecký průmyslový vzor 

 

     V případě, ţe byl průmyslový vzor vytvořen ke splnění úkolu vyplývajícího 

z pracovního poměru, členského nebo jiného obdobného vztahu, přechází právo na 

průmyslový vzor na toho kdo jeho vytvoření původci zadal (dále jen :zadavatel“), 

nestanoví-li ovšem smlouva jinak. Úprava zaměstnaneckého průmyslového vzoru 

vychází z úpravy podnikového průmyslového vzoru podle VZN. Dřívější úprava ovšem 

není rozdílná pouze co do názvu. Liší se také co do subjektů, jeţ mohou takový vzor 

vytvořit a co do podmínky vzniku nároku zadavatele na průmyslový vzor. Podle starší 

úpravy mohl být podnikový průmyslový vzor vytvořen pouze v pracovním poměru. 

Zákon předpokládal, ţe vznikne-li průmyslový vzor na základě jiného vztahu neţ je 

pracovní poměr, bude případný převod práva podat přihlášku řešen smlouvou.
80

  

     Původce je povinen zadavatele o vytvoření zaměstnaneckého průmyslového vzoru 

neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady nezbytné k jeho posouzení. 

     Další rozdíl oproti předchozí úpravě spočívá úpravě podmínky pro vznik nároku 

zadavatele na průmyslový vzor. Podle ZOPV pokud zadavatel neuplatní, ve lhůtě tří 
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 Tamt.  
79

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 11. 2003 č.j.: PVZ 1992-25810 (Telefonní 

redukce). 
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 Důvodová zpráva k VZN. Důvodová zpráva jako příklad takového jiného vztahu uvádí smlouvu podle 

předpisů práva autorského.  
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měsíců od písemného vyrozumění, vůči původci právo na průmyslový vzor, přechází 

toto právo zpět na původce. Podle VZN musel, nikoli zadavatel, ale zaměstnavatel, 

podat v tříměsíční lhůtě přihlášku průmyslového vzoru u Úřadu, nikoliv pouze uplatnit 

svoje právo. Současná úprava je tedy oproti předchozí méně striktní vůči zadavateli. 

Domnívám se, ţe takové uvolnění lze hodnotit pozitivně, protoţe zadavatel není nucen 

podávat přihlášku, aby získal právo na průmyslový vzor a můţe se rozhodnout sám, 

zda-li to má pro něj význam aţ poté, co důkladně zváţí všechna pro a proti. Původce i 

zadavatel jsou během tříměsíční lhůty povinny zachovávat mlčenlivost, zadavatel pak 

ještě měsíc poté, co právo na průmyslový vzor přešlo na původce (také tato měsíční 

lhůta je zavedena teprve ZOPV). 

     Uplatní-li zadavatel nárok na průmyslový vzor, má původce vůči němu právo na 

přiměřenou odměnu. Návod pro její stanovení najdeme v § 13 odstavec 4 věta druhá. 

Dostane-li se tato odměna později do zjevného nepoměru s pozdějším přínosem 

průmyslového vzoru, náleţí původci ze zákona právo na dodatečné vypořádání.  

     Původcovství patří mezi práva osobnostní a původce má právo na to, aby jeho jméno 

bylo uvedeno v přihlášce a zapsáno v rejstříku (§ 18). Původce má ovšem moţnost se 

práva na uvedení svého jména a příjmení v přihlášce a rejstříku můţe vzdát. V takovém 

případě musí přihlašovatel písemně prohlásit, ţe se původce vzdává práva být uveden. 

 

6. Zánik a výmaz průmyslového vzoru a zamítnutí 

přihlášky průmyslového vzoru do rejstříku 

 

 

6.1. Zánik 

 

     Důvody zániku  práv ze zapsaného průmyslového vzoru ZOPV stanoví v § 26. 

Úprava se v podstatě shoduje s úpravou předchozí.
81

 K zániku dochází uplyne-li doba 

ochrany a jestliţe se vlastník průmyslového vzoru vzdá. Rozdíl spočívá v tom, ţe ZOPV 

nově také poskytuje ochranu osobám, jejichţ práva váznou na předmětném 

průmyslovém vzoru, jehoţ se chce vlastník vzdát. Vlastník je nově povinen takové 
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 § 61 ZVZN.  
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osoby informovat o svém záměru a Úřadu je povinen doloţit, ţe třetí tyto osoby 

informoval. Nedoloţení této skutečnosti má potom za následek, ţe právo, jehoţ se chtěl 

vzdát nezaniká.  

     Od dřívější úpravy se také liší den zániku práva ze zapsaného průmyslového vzoru. 

Podle ZVZN právo zaniklo dnem, kdy písemné prohlášení majitele (jiná terminologie) o 

vzdání se práva k průmyslovému vzoru došla Úřadu, dnes je to tak, ţe zaniká, jakmile 

Úřad tuto skutečnost vyznačí v rejstříku. Váznou-li na průmyslovém vzoru práva třetích 

osob, vyznačí Úřad zánik práva k průmyslovému vzoru aţ poté, co obdrţí od vlastníka 

důkaz, ţe tyto osoby o jeho záměru byly informovány. Takováto úprava je určitě 

pokrokem a je velmi pozitivní, ţe k ní zákonodárce přistoupil, neboť tím zvýšil moţnost 

třetích osob bránit svá práva. Změna ustanovení je tedy zajisté pozitivní, moţno snad 

jenom vytknout určitou terminologickou nejednotnost ustanovení § 26 písm. b), kde se 

ve druhé větě mluví o zániku průmyslového vzoru namísto zániku práva 

k průmyslového vzoru. Vzdáním se totiţ nezaniká průmyslový vzoru jako takový, ale 

pouze právo dosavadního vlastníka k němu.
82

  

     Nutno je ještě připomenout, ţe Směrnice ustanovení týkající se zániku práva ze 

zapsaného průmyslového vzoru neharmonizuje.  

 

6.2. Výmaz  a zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru do rejstříku 

 

     Ačkoliv ZOPV upravuje výmaz a zamítnutí přihlášky systematicky poněkud odlišně, 

rozhodla jsem se, s ohledem na článek 12 Směrnice, jeţ obsahuje shodně jak důvody 

pro výmaz tak, důvody zamítnutí přihlášky, probrat je v rámci stejné kapitoly a 

nesledovat tedy členění ZOPV. Směrnice sjednocuje důvody výmazu i zamítnutí 

přihlášky a členské státy nemohou tyto důvody rozšiřovat o další, které Směrnice 

nestanoví. Výčet důvodů ve Směrnici je tedy taxativní a pro státy závazný. 

     Směrnice rozlišuje důvody výmazu průmyslového vzoru z rejstříku a důvody 

zamítnutí přihlášky k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku na obligatorní (tedy 

takové, jeţ jsou členské státy povinny zařadit mezi zákonné důvody) a fakultativní (tedy 

takové, pro jejichţ zařazení mezi zákonné důvody se členské státy mohou rozhodnout). 

                                                 
82

 Srov. § 2 ZOPV, kde je průmyslový vzor definován. Vzhled výrobku nebo jeho části….. je 

průmyslovým vzorem bez ohledu na případný zápis do rejstříku. 
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Mezi obligatorní důvody podle Směrnice, jak pro výmaz, tak pro zamítnutí přihlášky 

patří níţe uvedené důvody pod písmeny a) aţ d). Důvody pod písmeny e) aţ g) jsou 

důvody fakultativně zákonodárci členských států volitelnými. 

  

     Pokud jde o důvody výmazu (prohlášení neplatnosti), naše  zákonná úprava tedy 

vychází z ustanovení článku 12 Směrnice 98/71/ES. Směrnice v něm vyjmenovává 

důvody zamítnutí zápisu přihlášky nebo neplatnosti zápisu průmyslového vzoru do 

rejstříku. Tam, kde Směrnice pouţívá výraz „ prohlášení neplatnosti“, ZOPV pouţívá 

výrazu „výmaz“. V dalším textu tedy budu pouţívat výrazu „výmaz“.  

     Pojmu výmaz uţívala jiţ předchozí právní úprava a to v § 62 zák. č. 527/1990 Sb. 

Předchozí úprava ovšem na rozdíl od té současné neobsahovala taxativní výčet důvodů 

výmazu průmyslového vzoru z rejstříku, ale stanovila pouze obecný odkaz na nesplnění 

hmotněprávních podmínek.
83

 Také blíţe nerozváděla osoby oprávněné takový návrh 

podat, jak činí zákonná úprava současná, pouze stanovila, ţe výmaz provede Úřad buď 

z vlastního podnětu nebo na návrh.  

       Náš zákonodárce v § 27 odstavec 1 písmeno a) aţ g) ZOPV stanoví, ţe Úřad 

vymaţe, tedy je povinen vymazat průmyslový vzor z rejstříku: 

      

a) jestliţe neodpovídá pojmu průmyslového vzoru podle § 2 ZOPV, 

b) jestliţe nesplňuje poţadavky kladené na něj podle § 3 aţ 8 ZOPV, 

c) jestliţe vlastník průmyslového vzoru nemá na něj právo podle § 12 ZOPV ( tedy 

není-li ten, kdo jej přihlásil k zápisu původcem ani jeho právním nástupcem), 

d) jestliţe průmyslový vzor jiţ byl přihlášen nebo chráněn s účinky v České 

republice jako starší průmyslový vzor, který byl však zpřístupněn veřejnosti aţ 

po dni vzniku práva přednosti napadeného (novějšího) průmyslového vzoru, 

e) jestliţe je v něm pouţito rozlišovací označení, které pře vznikem práva přednosti 

průmyslového vzoru poskytuje vlastníku tohoto označení právo takové uţití 

zakázat,  

f) jestliţe představuje neoprávněné uţití díla chráněného podle autorského práva,
84
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 § 62 odstavec 1 ZVZN: „Úřad provede výmaz průmyslového vzoru, jestliţe se dodatečně zjistí, ţe 
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 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19. 8. 2008 č.j.: PVZ 2006-36738 (Jezulátko). 
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g) jestliţe představuje zneuţití některého z prvků uvedených v článku 6 ter 

Paříţské úmluvy nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se 

nevztahuje tento článek, které ovšem představují v příslušném členském státě 

zvláštní veřejný zájem.
85

 

 

     Zákonodárce tedy, pokud jde o důvody výmazu průmyslového vzoru z rejstříku, 

vyuţil všechny důvody, jeţ mu Směrnice poskytuje.  

     Pokud jde o výše uvedené důvody, ráda bych ještě několik poznámek k některým 

z nich, konkrétně tedy k důvodům d) a e). Pro snadnější pochopení § 27 odstavec 1 

písm. d) je důleţité nahlédnout do důvodové zprávy k ZOPV: „Jde o případy, kdy sice 

byla podána přihláška průmyslového vzoru či dokonce již byl průmyslový vzor zapsán, a 

to ještě před vznikem práva přednosti mladšího průmyslového vzoru, avšak nedošlo k 

jejich zpřístupnění veřejnosti v době, která je relevantní pro posouzení novosti či 

individuální povahy vzoru. Zákon proto dává možnost vlastníkům starších práv bránit 

se rozmělňování svých práv, ke kterému by došlo existencí práv z průmyslového vzoru s 

pozdějším právem přednosti.“
86

 V praxi se stal problematickým také výklad, na první 

pohled neproblematického ustanovení § 27 odstavec 1 písm.e), tedy důvod výše 

uvedený pod písmenem e). Řešena byla otázka, kdo má právo zakázat uţití označení 

v pozdějším průmyslovém vzoru. Pouze vlastník zapsaného označení anebo má toto 

právo i přihlašovatel? Úřad se rozhodl pro výklad eurokonformní a pro pomoc nahlédl 

do Nařízení 6/2002 o (průmyslovém) vzoru Společenství. Konkrétně do článku 25 

odstavec 1 písm. e), podle kterého je důvodem neplatnosti, pokud je v pozdějším 

průmyslovém vzoru pouţito rozlišovací označení a právo Společenství nebo právní 

předpisy dotyčného členského státu, které se na toto označení vztahují, poskytují 

majiteli označení právo zakázat takové uţití a do článku 25 odstavec 3, podle kterého se 

důvodu uvedeného v článku 25 odstavec 1 písm. d), e) a f) mohou dovolávat pouze 

přihlašovatel nebo majitel staršího práva. Úřad tedy v této záleţitosti dospěl k závěru, ţe 

souvislosti s harmonizací práva v oblasti průmyslových vzorů nelze připustit striktní 

výklad ustanovení § 27 odstavec 1 písm. e), a omezit právo zakázat uţití označení 

pouze na vlastníka a ţe tedy také přihlašovatel má právo uţití označení zakázat.
87
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     ZOPV dále také obsahuje, v souladu se Směrnicí a na rozdíl od naší úpravy dřívější 

podrobnější pravidla, kdo a za jakých podmínek je oprávněn návrh na výmaz podat. 

Tato pravidla jsou ovšem stanovena pouze u důvodů shora uvedených pod písmeny c) 

aţ g). Z toho logicky vyplývá, ţe z důvodů a) a b) můţe podat takový návrh kdokoliv a 

také tak můţe učinit úřad z vlastního podnětu.  

     Pokud jde o případ uvedený shora pod písmenem c), opravňuje zákon k podání 

návrhu na výmaz pouze osobu, která má na základě pravomocného rozhodnutí soudu 

právo na podání přihlášky průmyslového vzoru podle § 12. V případě zneuţití 

některého z prvků uvedených v Paříţské úmluvě se výmazu můţe doţadovat pouze 

osoba, fyzická či právnická, jejíţ práva jsou uţíváním dotčena. V případech d) aţ f) 

pouze osoba, jejíţ práva jsou dotčena.  

 

    Průmyslový vzor, jenţ má být vymazán z důvodů uvedených pod písmeny b) a e) aţ 

g), můţe být vymazán pouze částečně. Samozřejmě ovšem pouze tehdy, vyhovuje-li i 

potom podmínkám ochrany.  

 

     Výmaz průmyslového vzoru je moţné provést také dodatečně, po zániku ochrany, 

ovšem pouze za podmínky, ţe navrhovatel prokáţe dostatečný právní zájem na takovém 

výmazu. Tato podmínku není u nás novinkou, také předchozí úprava umoţňovala 

dodatečný výmaz, byl-li prokázán právní zájem.
88

  

     Dodatečný výmaz umoţňuje také Směrnice, a to jak pro případy zániku ochrany tak 

také speciálně pro případy, kdy se vlastník vzdá průmyslového vzoru. Směrnice uţ ale 

nestanoví podmínku prokázání právního zájmu. Otázkou potom můţe být, zda 

stanovení takovéto podmínky není v rozporu se Směrnicí, jelikoţ směrnice o právním 

zájmu nic neříká. Článek 11 odstavec 9 Směrnice výslovně říká: „Právo k 

(průmyslovému) vzoru můţe být prohlášeno za neplatné i po jeho zániku nebo poté, co 

se ho majitel vzdal“. Nahlédneme-li do některé ze zahraničních úprav průmyslových 

vzorů, konkrétně např. do úpravy Velké Británie, ani tam o právním zájmu nebo 

jakýchkoliv jiných dodatcích k předmětnému ustanovení Směrnice nic nenalezneme.
89
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Umoţňuje tedy Směrnice stanovení takové podmínky či nikoliv? Vzhledem k tomu, ţe 

státy nemají povinnost umoţnit dodatečný výmaz, neshledávám ve stanovení podmínky 

právního zájmu ţádný rozpor se Směrnicí.  

     Nedoloţí-li navrhovatel svůj právní zájem na výmazu průmyslového vzoru 

z rejstříku přímo v návrhu na jeho výmaz, Úřad ho vyzve, aby jej v dodatečně stanovené 

lhůtě doloţil. Co můţe být takovým právním zájmem? Nahlédneme-li do rozhodovací 

praxe Úřadu můţe jím být například skutečnost, ţe u soudu probíhá řízení, v němţ má 

úspěch navrhovatele výmazu ve věci přímou souvislost s výsledkem řízení o návrhu na 

výmaz před Úřadem.
90

  

 

     Po výmazu průmyslového vzoru z rejstříku se na něj hledí, jakoby nebyl vůbec do 

rejstříku zapsán ( § 28 ZOPV).  

 

     Návrh na výmaz se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví písemně. Návrh musí 

být věcně odůvodněn a musí být předloţeny všechny důkazní prostředky, o které se 

opírá. Důvody výmazu ani důkazní prostředky nemohou být dodatečně měněny, 

uplatňuje se zde tedy zásada koncentrace řízení. Důvodem je procesní ekonomie. Úřad 

je povinen vyzval vlastníka průmyslového vzoru, aby se k návrhu ve stanovené lhůtě 

vyjádřil. Pokud se vlastník nevyjádří, Úřad můţe o výmazu průmyslového vzoru 

rozhodnout i bez jeho vyjádření. Zbývá ještě dodat, ţe důkazní břemeno leţí na 

navrhovateli výmazu, ten musí prokázat, ţe konkrétní podmínky pro výmaz zapsaného 

průmyslového vzoru jsou splněny.
91

 

     Pokud jde o povahu rozhodnutí o výmazu zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku, 

rozhodnutí Úřadu o výmazu je aktem veřejné moci. Nerozhoduje se v něm totiţ o 

právech sobě rovných subjektů, ale jde o vztah mezi Úřadem, jako reprezentantem státu 

a vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru. Jde tedy o vztah na vertikální, nikoliv 

horizontální úrovni. Skutečnost, ţe o výmaz ţádá osoba třetí nehraje ţádnou roli, jelikoţ 

podstatou návrhu jsou námitky, ţe Úřad vůbec neměl průmyslový vzor zapsat.
92
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     Jak jsem jiţ uvedla výše, důvody zamítnutí přihlášky nenalezneme pod stejným 

paragrafem, ani stejnou hlavou. Důvody zamítnutí přihlášky obsahuje ZOPV v § 37 

odstavec 6. Zde je stanoveno, ţe Úřad je povinen zamítnout přihlášku z důvodů 

v předchozí podkapitole uvedených pod písmeny a), b) a d).  Také v tomto případě má 

Úřad povinnost umoţnit přihlašovateli vyjádřit se k důvodům, pro něţ má být jeho 

přihláška zamítnuta.  

     Podíváme-li se ovšem na článek 11 Směrnice, vidíme, ţe Směrnice vypočítává čtyři 

důvody, jeţ jsou členské státy povinny stanovit, jako důvody, pro něţ bude přihláška 

zamítnuta nikoliv pouze tři, které uvádí § 37 odstavec 6. Podle Směrnice jsou státy 

povinny zamítnout přihlášku také mj. tehdy, jestliţe přihlašovatel či majitel 

(průmyslového) vzoru není k tomu podle právních předpisů daného členského státu 

oprávněn (čl. 11 odstavec 1 písm. c). Proč tedy není také tento důvod zahrnut v § 37 

odstavec 6 ZOVB? Je to z toho důvodu, ţe podle českého práva, rozhodují spory o 

právo na průmyslový vzor soudy. Úřadu je tedy zákonem zapovězeno, aby sám hodnotil 

zda přihlašovatel má skutečně právo k průmyslovému vzoru či nikoliv. Pouze v případě, 

liší-li se osoba přihlašovatele od osoby původce, je přihlašovatel zároveň s přihláškou 

doloţit doklad o nabytí práva na průmyslový vzor. 

Důvody fakultativní, jak jsou uvedeny výše pod písmeny e) aţ g) se náš zákonodárce 

rozhodl nezahrnout mezi důvody zamítnutí přihlášky průmyslového vzoru.   

 

 

7. Práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru a jejich 

omezení 

 

7.1. Práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru 

 

     Zápis průmyslového vzoru do rejstříku poskytuje jeho vlastníku výlučná práva 

k tomuto vzoru. Tato právo jsou právy absolutními a působí erga omnes, tedy proti 

všem ostatním. K právům vlastníka patří zejména právo uţívat průmyslový vzor, bránit 

třetím osobám uţívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s jeho uţíváním jiným 

osobám, anebo na ně právo na průmyslový vzor převést. ZOPV také vyjmenovává 
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jednání, jeţ povaţuje za uţívání průmyslového vzoru. Patří sem zejména: výroba, 

nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento 

průmyslový vzoru ztělesněn nebo němţ je aplikován, nebo skladování takového 

výrobku k uvedeným účelům (§ 19 ZOVB). Tento výčet je pouze demonstrativní a 

zahrnuje hlavně taková uţívání, jeţ budou zřejmě nejčastější. Práva vyplývající ze 

zápisu průmyslového vzoru patří mezi oblasti, jeţ harmonizuje Směrnice v článku 12. § 

19 odstavec 1 ZOPV v podstatě kopíruje článek 12 odstavec 1.  

     K velké změně došlo oproti předchozí úpravě práv vyplývajících ze zápisu, pro 

kterou byly relevantními § 55 a § 56 VZN.
93

 VZN namísto dnešního uţívání pouţíval 

pojem vyuţívání a definice vyuţívání vycházela z analogické úpravy vyuţívání 

vynálezů (nadále budu pro úpravu podle obou zákonů pouţívat pojem „uţívat“).
94

 Podle 

§ 56 VZN disponoval majitel výlučnými právy k zapsanému průmyslovému vzoru, 

ovšem rozsah moţných jednání, jakoţto uţívání průmyslového vzoru byl uţší a výčet 

těchto jednání byl taxativní. Průmyslový vzor uţíval pouze ten, kdo při své hospodářské 

činnosti podle něho zhotovil výrobek, takový výrobek dováţel nebo ho uváděl do 

oběhu. Ustanovení bylo zcela přesné a nebylo moţné rozšiřovat pojem uţívání 

výkladem. Majitel byl chráněn pouze proti výrobci, dovozci a tomu, kdo (jako první) 

výrobek uvedl do oběhu. Tak na věc pohlíţí také Nejvyšší správní soud ve své 

judikatuře.
95

 

     ZOPV, v souladu příslušným ustanovením Směrnice, tedy rozšiřuje dosavadní pojem 

uţívání průmyslového vzoru. Podle dřívější úpravy průmyslový vzor uţíval ten, kdo při 

své hospodářské činnosti podle něho zhotovil výrobek, takový výrobek dováţel či jej 

uvedl do oběhu. Naproti tomu podle § 19 ZOPV se uţíváním rozumí zejména: 

 

      „…výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém 

je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování 

takového výrobku k uvedeným účelům“.  

 

                                                 
93

 § 55 VZN: „Majitel průmyslového vzoru má výlučné právo vyuţívat průmyslový vzor, poskytnout 

souhlas k vyuţívání průmyslového vzoru jiným osobám, nebo na ně průmyslový vzor převést“. § 56 

VZN: „Průmyslový vzor vyuţívá, kdo při své hospodářské činnosti podle něho zhotoví výrobek nebo 

takový výrobek dováţí či uvádí do oběhu 
94

 Důvodová zpráva k VZN. Vyuţívání vynálezu upravoval § 13 VZN. Ani tato úprava uţ dnes neplatí.  
95

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1227/2005, www.nsoud.cz. 
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     V nové právní úpravě je tedy zřejmá snaha poskytnout vlastníku průmyslového 

vzoru poskytnout maximální moţnou ochrany. Takováto změna bezesporu pozitivní, 

jelikoţ zahrnuje širší škálu jednání, která jsou uţíváním a rozšiřuje tedy pojem uţívání.  

     Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne, kdy byla podána přihláška 

k zápisu průmyslového vzoru. Určité omezení platí pro vlastníky nezveřejněných  

průmyslových vzorů. Ti se mohou práva ze zapsaných průmyslových vzorů uplatňovat 

vůči třetím osobám pouze za předpokladu, ţe průmyslový vzor nebyl uţíván v dobré 

víře. 

 

 

7.2. Omezení práv vyplývajících ze zapsaného průmyslového vzoru 

 

     Rovněţ tato oblast je harmonizována Směrnicí v článku 13. ZOPV stanoví tato 

omezení v § 23 a v podstatě cituje celý článek 13 Směrnice.  

     Tato jednání je vlastník zapsaného průmyslového vzoru povinen strpět, ačkoliv jinak 

by mohla jeho práva porušovat. Tento jejich výčet je taxativní. Jsou rozděleny do dvou 

skupin, první se týká různých jednání třetích osob, druhá skupina jednání se vztahuje 

k lodím a letadlům cizích států na našem území. Do první skupiny patří jednání 

uskutečněná pro neobchodní účely, jednání uskutečněná pro experimentální účely a 

jednání spočívající v reprodukci pro účely citace, či výuky, za předpokladu, ţe jsou 

slučitelná s poctivou obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně na úkor řádnému uţívání 

průmyslového vzoru a ţe je uveden zdroj. Pokud jde o druhou zmíněnou skupinu, práva 

ze zapsaného průmyslového vzoru se dále nevztahují na zařízení lodí a letadel 

registrovaných v jiné zemi a přechodně se nacházející na území České republiky, dovoz 

náhradních dílů a příslušenství za účelem jejich opravy a dále také na uskutečnění jejich 

oprav.  

    Závazek k omezení práv vlastníka zapsaných průmyslových vzorů pokud jde o 

letadla vyplývá z různých mezinárodních bilaterálních úmluv včetně Úmluvy o 

mezinárodním civilním letectví.
96

  

 

                                                 
96

 Důvodová zpráva k ZOPV. 
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     Další omezení pro vlastníka zapsaného průmyslového vzoru znamená institut práva 

předchozího uţivatele. Podstata tohoto institutu spočívá v tom, ţe vlastníkova práva 

nepůsobí vůči těm třetím osobám, které mohou prokázat, ţe před datem podání 

přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti  započaly na území České republiky 

s uţíváním průmyslového vzoru spadajícího do rozsahu ochrany zapsaného 

průmyslového vzoru, za podmínky ţe uţívaný průmyslový vzor byl vytvořen nezávisle 

na zapsaném průmyslovém vzoru anebo za na jeho uţívání byly učiněny váţné přípravy 

(§ 25). 

      Tento institut znala také předchozí úprava
97

, a současná se od něj příliš neodlišuje, 

alespoň pokud jde o odstavec 1. § 25 odstavec 2 ZOPV stanoví jako podmínku převodu 

práva předchozího uţivatele, aby k němu došlo současně s převodem podniku anebo té 

části podniku, ke které se vztahuje. Takováto podmínka je v souladu s principem, ţe 

zákonné omezení vlastníka se má vykládat restriktivně. Předchozí úprava v důsledku 

legislativní nedůslednosti obdobné ustanovení neobsahovala a bylo by tedy otázkou, 

jestli by převod práva předchozího uţivatele byl podle ní moţný či nikoliv. Osobně se 

domnívám, ţe i při absenci úpravy podmínek převodu, by to vzhledem k restriktivnímu 

výkladu tohoto omezení vlastníka zapsaného průmyslového vzoru být moţné nemělo. 

Dřívější úprava také neupravovala podmínku „podnikatelské činnosti“, při níţ bylo uţití 

uskutečněno nebo připravována. To nepovaţuji za problematické, neboť práva 

vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se na jednání třetích osob uskutečněná 

pro neobchodní účely nevztahují.  

     Z definice průmyslového vzoru, tak jak je definován v § 2 ZOPV plyne, ţe 

průmyslový vzor nepotřebuje ke své existenci být zapsán do rejstříku. Můţeme tedy 

rozlišovat průmyslové vzory zapsané do rejstříku a nezapsané. Pouze pokud je 

průmyslový vzor zapsán, vyplývají z něj práva (pro jeho vlastníka) chráněná zákonem. 

Institut práva předchozího uţivatele představuje výjimku z tohoto pravidla a umoţňuje 

předchozím uţivatelům zapsaného průmyslového vzoru jej uţívat, aniţ by porušili 

nějakým způsobem práva vlastníka zapsaného průmyslového vzoru.  

     Zákonodárce omezil moţné předchozí uţivatele pouze na Českou republiky a 

neumoţňuje podnikatelům z dalších členských států také tohoto institutu vyuţít. Úprava 

národních vzorů, i přes započatou harmonizaci, upravuje národní průmyslové vzory a 

                                                 
97

 § 60 VZN.  
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také situace, kdy by například lucemburský podnikatel uplatňoval na území České 

republiky právo předchozího uţivatele mi nepřijde příliš pravděpodobná. Taková 

hypotetická situace by zřejmě nebyla jednoduchá ani z důkazního hlediska, a dost 

moţná, ţe také vize poměrně snadné moţnosti jak obejít povinnost zápisu ze strany 

zahraničních podnikatelů by byla lákavá. Rozšíření tohoto institutu na celé území 

Evropských společenství by mi přišlo vhodnější, pokud by k němu došlo na celém jeho 

území na základě harmonizace. 

     Vyuţití institutu předchozího uţivatele bych si dokázala spojit spíše neţ s uţíváním 

průmyslového vzoru před vznikem práva přednosti s uskutečňováním příprav za účelem 

jeho uţívání, a to z toho důvodu, ţe uţívání (při podnikatelské činnosti, které je 

podmínkou vyuţití tohoto institutu) bude spojeno se zpřístupněním veřejnosti. 

Předchozí uţivatel potom bude spíše navrhovat přímo výmaz zapsaného průmyslového 

vzoru rejstříku, neţ jenom uplatňovat svoje právo předchozího uţivatele. Nutno dodat, 

ţe k vyuţívání tohoto institutu v praxi v podstatě nedochází. 

 

 

 

 

 

7.3. Vyčerpání práv 

 

     Oblast vyčerpání práv je další oblastí, v níţ došlo k harmonizaci v rámci Evropských 

společenství. Jeho podstatu stanoví čl. 15 Směrnice: 

 

 „Práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru se nevztahují na činnosti spojené s 

výrobkem, v němž je (průmyslový) vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo u 

něhož je použit, pokud byl výrobek na trh Společenství uveden majitelem práva k 

(průmyslovému) vzoru nebo s jeho souhlasem.“ 

 

     Podstatou vyčerpání práv ze zapsaného průmyslového vzoru tedy je, ţe k prvnímu 

uvedení na výrobku na trh je třeba souhlasu jeho vlastníka (např. udělené licenční 

smlouvou). K dalším dispozicím s výrobkem v rámci Evropských společenství souhlasu 
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vlastníka jiţ třeba není, vlastníkovo právo se vyčerpalo jiţ prvním jeho souhlasem. 

Pokud byl tedy výrobek, v němţ je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany 

ztělesněn nebo u něhoţ je pouţit uveden na trh v některém členském státu Evropských 

společenství nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, nemá jeho 

vlastník moţnost zabránit jeho uvedení na trh v jiném takovém státě, jelikoţ jeho práva 

se vyčerpala jeho prvním souhlasem.  

     Institut vyčerpání práv prolamuje princip teritoriality, který je jedním ze základních 

principů práva duševního vlastnictví a byl také několikrát předmětem rozhodování ESD. 

Nejvýznamnějším z těchto rozhodnutí byl případ Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. 

(15/74).
98

 V němţ ESD mj. judikoval, ţe výkon práva majitele patentu, které se majiteli 

patentu přiznává právními předpisy členského státu spočívající v zákazu uvádět na trh 

v tomto státě výrobek chráněný patentem a jiţ uvedený na trh v jiném členském státě 

není slučitelný s ustanoveními Smlouvy EHS o volném pohybu zboţí v rámci 

společného trhu. ESD v tomto rozhodnutí také judikoval, ţe ţádnou roli nehrají 

případné cenové rozdíly mezi státy dovozu a vývozu, které vyplývají z opatření 

přijatých orgány veřejné moci ve vývozním státě za účelem kontroly cen výrobků.
99

  

     Ustanovení § 24 ZOPV upravující tento institut, je se v souladu se Směrnicí, nadto se 

domnívám, ţe odstavec 1 předmětného ustanovení je poněkud nadbytečný vzhledem ke 

skutečnosti, ţe teritoriem rozhodným pro uvedení výrobku na trh je území Evropských  

společenství.
100

  

      

 

8. Průmyslový vzor jako předmět vlastnictví a ochrana práv 

z průmyslového vzoru 

 

 

                                                 
98

 Jde o rozhodnutí týkající se patentů.  
99

 Rozsudek ESD ze dne 31. 10. 1974 Centrafarm BV a Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc. (15-74). 

Dostupné z: 

http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/9c363760d7ae8b9d80256dd00033eec7/f9a1280444d815bc80256

b04003f9663?OpenDocument. Dalším zajímavým rozhodnutím je: Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 

1č. 9. 1982 Keurkoop BV versus Nancy Kean Gifts BV (144-81). 
100

 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 

236.  

http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/9c363760d7ae8b9d80256dd00033eec7/f9a1280444d815bc80256b04003f9663?OpenDocument
http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/9c363760d7ae8b9d80256dd00033eec7/f9a1280444d815bc80256b04003f9663?OpenDocument
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8.1. Průmyslový vzor jako předmět vlastnictví obecně 

 

     Otázky vlastnictví průmyslového vzoru ani moţné způsoby jeho nakládání nejsou 

předmětem harmonizace a úprava těchto otázek byla tedy ponechána národnímu 

zákonodárci. 

     Nejprve tedy alespoň stručněji k vlastnickému právu jako takovému, jak je upraveno 

občanským zákoníkem. Vlastnické právo patří mezi věcná práva a rozumí se jím 

nejvyšší právní moc nad věcí. Výkladem ustanovení § 123 an. OZ lze dospějeme 

k závěru, ţe předmětem (sekundárním) věcných práv můţe být, podle českého práva, 

pouze věc hmotná (movitá anebo nemovitá), s výjimkou práva zástavního, jehoţ 

předmětem můţe být kromě věcí také pohledávka, jiná majetková hodnota, pokud to její 

povaha připouští a předmět průmyslového vlastnictví.
101

 Zapsané průmyslové vzory se 

s ohledem na jejich nehmotnou povahu mezi věci podle OZ nepočítají a bývají 

označovány jako tzv. nehmotné statky.  

     ZOPV je koncipován na tzv. teorii vlastnické, podle níţ je průmyslový vzor pojímán 

jako samostatný předmět vlastnického práva. Průmyslový vzor je tedy pojímán jako věc 

v právním smyslu a je s moţno s ním nakládat jako s předmětem vlastnického práva. 

V souladu s touto koncepcí došlo také k nahrazení dosud pouţívaného pojmu „majitel“ 

pojmem „vlastník“.
102

 Takovému pojetí odpovídá také název hlavy V. ZOPV: „Zapsaný 

průmyslový vzor jako předmět vlastnictví“. Průmyslový vzor patří mezi statky 

nehmotné
103

, hmotným statkem však můţe být pouze výrobek, ve kterém je průmyslový 

vzor ztělesněn nebo na němţ je aplikován.  

     Srovnáme-li tedy obě výše uvedené koncepce, vlastnické právo podle OZ a koncepci 

vlastnického práva podle ZOPV, podle níţ je věcí v právním smyslu také zapsaný 

průmyslový vzor, zjistíme zřejmý rozpor. OZ omezuje moţný (sekundární) předmět 

vlastnického práva pouze na věci, a to věci hmotné, jelikoţ naše právo nezná pojem 

věci nehmotné.
104

 Naproti tomu ZOPV jakoby „rozšiřuje“ toto občanskoprávní pojetí 

věci a mezi věci zařazuje také nehmotný statek.  

     V této souvislosti je také třeba připomenout čl. 11 odstavec 1 Ústavy podle něhoţ:  

                                                 
101

 KNAPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné. 1. díl. Praha: ASPI Publishing, 

2002, s.  
102

 SLOVÁKOVÁ, Z., Průmyslové vlastnictví. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2006, s. 101-102.  
103

 Srov. ZOPV, § 2, písm. a). 
104

 Do 31. 12. 1950 znal náš právní řád pojem nehmotné věci.  
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     „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

 

     Otázka tedy zní, nebylo by potom pojetí vlastnického práva v ZOPV v rozporu 

s ústavou? Vlastnické právo všech vlastníků by přeci nepoţívalo stejné ochrany. ZVP 

stanoví speciální instituty pro ochranu práv k průmyslovému vlastnictví, které se 

vztahují pouze k předmětům průmyslového vlastnictví a nikoli k jiným předmětům 

vlastnického práva.  

      Poloţím si tedy otázku, zda mohou zapsané průmyslové vzory být předmětem práva 

průmyslového vlastnictví či nikoliv. Dokonce ani ZOPV sám není terminologicky 

jednotný, kdyţ v např. v ustanovení § 30 hovoří o právech k průmyslovému vzoru, 

zatímco např. v ustanovení § 31 říká, ţe průmyslový vzor nikoliv práva k němu jsou 

předmětem zástavního práva. Při vědomí sloţitosti poloţené otázky a odborné diskuse o 

ní, domnívám se, ţe pojetí zapsaného průmyslového vzoru jako samostatného předmětu 

vlastnického práva neodpovídá zákonnému vymezení vlastnického práva podle OZ, 

jakoţto práva věcného jehoţ předmětem můţe být pouze věc hmotná. ZOPV tedy sice 

pouţívá pojem „vlastník zapsaného průmyslového vzoru“, ale i přesto se přikláním 

k názoru, ţe z důvodů výše uvedených, zapsaný průmyslový vzor nemůţe být 

předmětem vlastnického práva.
105

 

     Zapsaný průmyslový vzor ovšem můţe být předmětem občanskoprávních vztahů a to 

v souladu s ustanovením § 118 OZ kromě věcí také práva nebo jiné majetkové hodnoty 

pokud to jejich povaha připouští.  

     Ačkoliv se tedy domnívám, ţe pojetí zapsaného průmyslového vzoru v ZOPV není 

přesné, budu ve vztahu k dalším institutům nadále pouţívat terminologii ZOPV. 

 

      

8.2. Spoluvlastnictví průmyslového vzoru 

 

                                                 
105

 Řešením by mohla být změna pojetí věci – její rozšíření také na statky nehmotné, která se de lege 

ferenda očekává.  
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     Tato právní úprava byla v podstatě kompletně převzata z předchozí úpravy ve VZN. 

Pokud práva ze zapsaného průmyslového vzoru náleţí více osobám, ať uţ fyzickým či 

právnickým, potom jsou tyto osoby podle ustanovení § 33 spoluvlastníky těchto práv k 

průmyslovému vzoru a vztahy mezi nimi se řídí obecnými předpisy o spoluvlastnictví. 

Pokud se spoluvlastníci nedohodnou jinak, platí, ţe  právo vyuţívat průmyslový vzor 

má kaţdý z nich.  

     V ustanovení § 33 odstavcích 2 a 3 najdeme speciální podmínky platící pro uzavření 

licenční smlouvy a převod práv k průmyslovému vzoru. Uzavřít licenční smlouvu je 

moţné pouze tehdy, dohodnou-li se na tom všichni spoluvlastníci, není-li mezi nimi 

dohodnuto jinak. Kaţdý ze spoluvlastníků je potom oprávněn uplatňovat nároky 

z porušení či ohroţení práv k průmyslovému vzoru samostatně.  

     Převod práv k průmyslovému vzoru je moţný pouze tehdy, souhlasí-li s ním všichni 

spoluvlastníci. Souhlasu ostatních není třeba jestliţe jeden ze spoluvlastníků převádí 

svůj podíl na jiného spoluvlastníka. ZOPV dále upravuje jakési „předkupní“ právo pro 

spoluvlastníky tím, ţe jako podmínku převodu práv z průmyslového vzoru na třetí 

osobu stanoví lhůtu jednoho měsíce, ve které ţádný ze spoluvlastníků nepřijme 

písemnou nabídku převodu. Taková úprava převodu podílu byla zvolena z toho důvodu, 

aby nedocházelo ke zbytečnému dělení podílů.
106

    

     V praxi se můţe vyskytnout také případ, ve kterém jeden ze spoluvlastníků bude 

chtít  pro svoji potřebu zadat dodávku výrobků, v nichţ je průmyslový vzor ztělesněn 

nebo na nichţ je aplikován. Bude povinen ji zadat jinému dodavateli neţ 

spoluvlastníkovi? Tato otázka byla řešena v případě veřejné zakázky jejíţ zadavatel 

s odvoláním na konzultace s Úřadem průmyslového vlastnictví argumentoval tím, ţe:  

 

     „Spoluvlastník průmyslového vzoru právo zadat dodávku předmětu veřejné zakázky 

pro svoji potřebu i jinému dodavateli než spoluvlastníkovi průmyslového vzoru. Tímto 

postupem nejsou porušena ani omezena práva druhého spoluvlastníka“.
107
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 Důvodová zpráva k VZN.  
107 Rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe č.j.: VZ/S182/2006/550 ze dne 4.9.2006. Dostupné 

z: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/pis29901.pdf. 

Rozhodnutí se týkalo návrhu proti rozhodnutí o přidělení zakázky v otevřeném nadlimitním řízení, který 

podal spoluvlastník práv k průmyslovému vzoru na druhého spoluvlastníka. Úřad nakonec o meritu věci 

nerozhodoval a řízení zastavil, protoţe navrhovatel vzal svůj návrh zpět.   
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8.3. Průmyslový vzor jako předmět zástavního práva 

 

     Zástavní právo patří, stejně jako vlastnické právo, mezi práva věcná. I přesto tuto 

skutečnost je výčet majetkových hodnot, jeţ mohou slouţit k zajištění pohledávky širší 

a neomezuje se jenom na věci v právním smyslu. Výčet moţných zástav zahrnuje mj. 

také předměty průmyslového vlastnictví, tedy práva k nehmotným statkům.
108

 ZOPV 

v návaznosti na právní úpravu zástavního práva v OZ v ustanovení § 31 říká, ţe 

průmyslový vzor můţe být předmětem zástavního práva a ţe zástavní právo vzniká 

zápisem do rejstříku. Zde je třeba upozornit na nejednotnou terminologii ZOPV, kdyţ 

v některých ustanoveních hovoří o právech ze zapsaného průmyslového vzoru a 

v některých hovoří o tom, ţe průmyslový vzor je předmětem vztahu jako takový.  

     Průmyslový vzor jako takový, s ohledem na svou nehmotnou povahu není a nemůţe 

být předmětem právních dispozic, jako např. zcizení, přechod, či zástava. Předmětem 

takových dispozic mohou být pouze práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru. 

ZOPV tedy správně v ustanovení § 30 a § 33 hovoří o právech k průmyslovému vzoru. 

Naproti tomu pokud v § 32 ZOPV hovoří o tom, ţe „zapsaný průmyslový vzor může být 

předmětem práva zástavního“, povaţuji jeho terminologii, z výše uvedeného důvodu za 

nepřesnou.
109

  

     Úprava zástavního práva v ZOPV je poměrně stručná a v záleţitostech zde 

neupravených se zástavní právo řídí úpravou v ustanoveních § 152 an. OZ. Předchozí 

úprava ještě ustanovení o zástavním právu neobsahovala.  

 

 

8.4. Ochrana práv z  průmyslového vzoru 
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 § 153 odstavec 1 OZ: „ Zástavou můţe být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc 

hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo 

nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět 

průmyslového vlastnictví.  
109

 Také nahlédneme-li do komentáře k občanskému zákoníku, zjistíme, ţe pokud jde o předměty 

průmyslového vlastnictví, které mohou být zástavou, rozumí jimi komentář práva k nehmotným statkům. 

Ačkoliv tedy OZ hovoří o předmětech průmyslového vlastnictví, rozumí se jimi práva k předmětům 

průmyslového vlastnictví, jako např. právo k ochranné známce či průmyslovému vzoru. JEHLIČKA, O., 

ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002. 

s. 417.  
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8.4.1. Prostředky ochrany obecně 

 

     Pokud jde o prostředky na ochranu práv ze zapsaného průmyslového vzoru existují 

jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní prostředky. Mezi soukromoprávní prostředky 

patří zejména ţaloby, jako např. určovací,  zdrţovací, na náhradu škody, vydání 

bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění či odstraňovací. Tyto ţaloby 

odpovídají právům upraveným v zákoně č. 221/2006 Sb.,  o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví 

(dále jen „ZVP“).  Další soukromoprávní prostředky upravuje OSŘ či obchodní 

zákoník.  

     Mezi veřejnoprávní prostředky ochrany práv z průmyslového vzoru upravuje např. 

trestní zákon, zákon o přestupcích, zákon o ochraně spotřebitele atd.  

     ZOPV původně obsahoval v ustanoveních § 20 a § 21 vlastní úpravu práv, která bylo 

moţné uplatňovat v případě neoprávněného zásahu do práv k zapsanému 

průmyslovému vzoru. Osobou oprávněnou byl pouze vlastník zapsaného průmyslového 

vzoru a ten se mohl domáhat u soudu: 

- zákazu rušení práva, 

- odstranění následků porušení práva, 

- náhrady škody, 

- přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích, 

- zničení výrobků porušujících jeho práva 

- práva na informaci o původu výrobku, v nichţ byl chráněný průmyslový vzor 

ztělesněn či na nichţ byl aplikován.  

 

     Předchozí úprava výslovně neupravovala právo na vydání bezdůvodného obohacení, 

toho se ovšem šlo domáhat podle obecné úpravy tohoto institutu v OZ, anebo také 

v rámci práva proti nekalé soutěţi, došlo-li k bezdůvodnému obohacení při nekalé 

soutěţi.  

     Tato úprava pozbyla platnosti s účinností ZVP.  
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     Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“)  náleţí 

rozhodování o ţalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví 

soudům ve správním soudnictví: 

 

    „ … zvláštní senát setrval na své dosavadní judikatuře a podle § 5 odst. 1 zákona č. 

131/2002 Sb. vyslovil, že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu 

průmyslového vlastnictví náleží soudu ve správním soudnictví.“
110

 

 

 

      

8.4.2. Ochrana práv ze zapsaných průmyslových vzorů podle Zákona o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a další soukromoprávní 

prostředky ochrany práv z průmyslového vzoru 

 

     Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kterým se dnes řídí úprava 

vymáhání práv z průmyslových vzorů nabyl, s výjimkou ustanovení § 6 a 8, které se 

staly účinnými aţ k 1. 1. 2008, účinnosti 26. 5. 2006. 

     ZVP do našeho právního řádu implementoval směrnici Evropského parlamentu a 

Rady  2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví (dále jen 

„Směrnice II.“). Tato směrnice se týká práva autorského a práv s ním souvisejících a 

práv k předmětům duševního vlastnictví. ZVP implementuje, jak ostatně vyplývá uţ 

z jeho názvu pouze tu část směrnice, která se vztahuje na práva k předmětům 

průmyslového vlastnictví. Kromě ZPV Směrnici II dále implementuje autorský zákon a 

také OSŘ.  

     Aţ do přijetí Směrnice II se harmonizace v oblasti duševního vlastnictví odehrávala 

na poli práva hmotného. K harmonizaci určitých hmotně právních ustanovení došlo mj. 

také v oblasti právní úpravy průmyslových vzorů. Harmonizace právních předpisů 

pouze na úrovni hmotného práva ovšem nebyla dostatečná, protoţe zde stále 

přetrvávaly velké rozdíly mezi členskými státy pokud jde o úpravu právních prostředků 

k vynucení práv duševního vlastnictví. Směrnice II také zavádí instituty do té doby 

některým právním řádům neznámé, jako např. právo na informace nebo staţení zboţí 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2007, čj. Konf 135/2005 - 8, www.nssoud.cz. 
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uvedeného na trh, kterým jsou porušována práva, na náklady porušovatele.
111

 Rozdílná 

úprava právních prostředků k dodrţování práv duševního vlastnictví brání řádnému 

fungování vnitřního trhu a neumoţňuje zajištění rovnocenné ochrany na celém území 

ES a právě porušovatelé potom vyuţívají těchto rozdílů a ke své činnosti mohou vybírat 

takové státy, v nichţ ochrana dodrţování práv duševního vlastnictví je méně 

důsledná.
112

 Účelem Směrnice II je tedy dosaţení stejné úrovně ochrany vnitřního trhu. 

Jak členské státy, tak ES jsou vázány Dohodou TRIPS, takţe Směrnice II také reflektuje 

poţadavky z ní vyplývající.  

 

     Další výklad oprávnění vyplývajících ze ZVP budu provádět s ohledem na předmět 

této práce, tedy průmyslové vzory.  

     Pokud jde o předmět úpravy, ZVP upravuje právní prostředky slouţící k vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví (§ 1 ZVP). ZVP nedefinuje, které předměty 

průmyslového vlastnictví spadají do rozsahu pojmu průmyslového vlastnictví. 

S ohledem na poznámku č.2 pod čarou se dá usuzovat, ţe jimi jsou práva upravená ve 

speciálních zákonech zde uvedených, mj. také ZOPV.  

     Významnou změnou oproti dosavadní úpravě, která byla soustředěna v ustanoveních 

§ 20 a 21 ZOPV je především rozšíření okruhu osob oprávněných k vymáhání práv ze 

zapsaného průmyslového vzoru. Podle ZOPV se mohl ochrany v případě 

neoprávněného zásahu do práv ze zapsaného průmyslového vzoru domáhat pouze jeho 

vlastník a nikdo jiný takové oprávnění neměl. Podle současné úpravy můţe tato práva 

kromě vlastníka vymáhat také osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu 

uţívat práva, zejména tedy nabyvatel licence a dále také profesní organizace ochrany 

práv, která je řádně uznávána v zemi původu, jako organizace oprávněná zastupovat 

vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví. Podle Směrnice II můţe být 

oprávněnou osobou také kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou řádně 

uznáváni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví,  a to v 

rozsahu povoleném pouţitelným právem a v souladu s tímto právem. Profesními 

organizacemi podle § 2 odstavce 1 ZVP nemohou být např. spotřebitelské organizace 
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nebo advokátní komora, mohly by jimi ovšem být např. svazy nebo sdruţení výrobců 

uţívajících označení původu.
113

  

     ZVP v ustanovení § 3 upravuje také „právo na informace“. Právo na informace 

obsahovala také úprava ochrany práv ze zapsaného průmyslového vzoru v ZOPV. Do 

našeho právního řádu byl tento institut zaveden zákonem č. 116/2000, kterým se mění 

některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento zákon do našeho právního 

řádu implementoval ustanovení článku 47 Dohody TRIPS upravující právo na 

informace.
114

 ZVP rozšířil okruh osob oprávněných i povinných k podání informace a 

také obsahuje poměrně podrobnou úpravu toho, jaké informace můţe oprávněná osoba 

poţadovat. Pokud není informace, kterou oprávněná osoba můţe poţadovat poskytnuta 

v přiměřené lhůtě dobrovolně, můţe se jejího poskytnutí domáhat oprávněná osoba 

návrhem u soudu. Takový postup je ovšem moţný pouze v řízení o porušení práva, 

nikoli, jako tomu bylo dříve, samostatně. Podrobná úprava obsahu informací, které je 

povinná osoba povinna poskytnou má důkazní význam ve sporech o porušení práva. 

Okruh poţadovaných informací zřejmě ovšem nemůţe směřovat jinam, neţ k čemu 

směřuje petit ţaloby.
115

 Např. nebude tedy moţné domáhat se informací o výrobcích 

chráněných ochrannou známkou, jestliţe ţaloba bude směřovat na porušování práv 

k průmyslovému vzoru.  

     Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv k průmyslovému vzoru, můţe se podle 

ZVP oprávněná osoba domáhat u soud toho, aby se porušovatel zdrţel závadného 

jednání a následky ohroţení či porušení byly odstraněny. ZVP stanoví v ustanovení § 4 

a § 5 komplexní úpravu tzv. opatření k nápravě a také stanoví zákonná kritéria pro 

stanovení výše finančního nároku uplatněného ţalobcem. Ustanovení § 5 ZVP také 

upravuje nově moţnost stanovení výše náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení 

paušální částkou. Při stanovení výše paušální částky se vychází z obvyklé výše 

licenčního poplatku obvyklého při získání licence k uţívání práva v době 

                                                 
113
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       Obchodní právo, 2007, s.11. 

 



 58 

neoprávněného zásahu do něj. Zákon stanoví minimální výši náhrady škody či výši 

bezdůvodného obohacení v závislosti na tom, jde-li o úmyslné či neúmyslné porušení či 

ohroţení práva. 

     Novinkou je moţnost soudu uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve 

sporu neuspěl a podle okolností určit také rozsah, formu a způsob uveřejnění. Tento 

institut umoţňuje vlastníkovi zmírnit negativní následky vzniklé neoprávněným 

uţíváním průmyslového vzoru.  

     ZVP také přináší s účinností k 1. 1. 2008 významné procesní změny pokud jde o 

působnost soudů ve věcech průmyslového vlastnictví. Městský soud v Praze se od 

tohoto data stal soudem rozhodujícím v prvním stupni o spory o nároky vycházející 

z průmyslového vlastnictví, o nároky z ohroţení a porušení práv z průmyslového 

vlastnictví a o nároky na nevydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, 

komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví a o nároky podle části prvé ZVP. Dále 

také mj. rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory 

Společenství. 

 

     Důleţitou roli při ochraně práv z průmyslového vzoru hraje také zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). OSŘ umoţňuje podat návrh na vydání 

předběţného opatření podle ustanovení § 74 an., návrh na zajištění důkazu podle § 74 a 

78a a zejména také podat ţalobu o určení podle ustanovení § 80 písm. c).  

     

     Soukromoprávní prostředky ochrany práv z průmyslových vzorů poskytuje také 

obchodní zákoník na základě jehoţ ustanovení můţe vlastník průmyslového vzoru 

uplatňovat svoje práva, a to z titulu práva na ochranu proti nekalé soutěţi. Mezi právní 

prostředky osob, jejímţ práva byla nekalou soutěţí porušena nebo ohroţena, se mohou 

proti rušiteli domáhat, aby se zdrţel tohoto jednání a odstranil závadný stav a dále také 

mohou poţadovat přiměřené zadostiučinění, které můţe být poskytnuto i v penězích, 

náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (§ 53 ObchZ). K tomu, aby určité 

jednání mohlo být posouzeno jako nekalosoutěţní, musí být kumulativně splněny 

všechny znaky generální klauzule ( § 44 ObchZ). Zvláštní skutkové podstaty jsou 

obsaţeny v ustanoveních § 45 aţ 52 ObchZ.  
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     Vzhledem k podrobné úpravě kritérií, k nimţ je soud povinen přihlédnout při 

rozhodování o finančním nároku uplatněném ţalobcem, bude pro ţalobce výhodnější 

pouţít úpravu podle ZVP.  

      

 

8.4.3. Veřejnoprávní prostředky ochrany práv z průmyslového vzoru 

 

     Veřejnoprávní prostředky ochrany práv jsou obsaţeny v trestním zákoně, zákoně o 

ochraně spotřebitele, zákoně o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného 

vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví a v zákoně o 

přestupcích.  

 

     Trestným činem můţe být pouze čin, který znaky trestného činu, tedy znaky 

formální a znak materiální.  Materiálním znakem trestného činu je nebezpečnost pro 

společnost a formálními znaky jsou znaky uvedené v zákoně. Tedy nikoliv kaţdé 

jednání, které je v rozporu s právními předpisy je zároveň trestným činem.  

     Trestné činy jsou upraveny, aţ na malé výjimky
116

 v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon (dále jen „TZ“). Trestně právní ochrana duševního vlastnictví je soustředěna do 

HLAVY DRUHÉ – TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ, Oddíl čtvrtý – Trestné činy 

proti předpisům o nekalé soutěţi, ochranných známkách, chráněných vzorech a 

vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a 

proti právům k databázi. Pokud jde o ochranu právům z průmyslovému vzoru, je 

stěţejní skutková podstata „Porušování průmyslových práv“, kterou najdeme 

v ustanovení § 151 TZ. Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá 

v neoprávněném zásahu pachatel do práv k průmyslovému vzoru. Po subjektivní stránce 

se jedná o úmyslný trestní čin. 

„Neoprávněným zásahem do práv k průmyslovému vzoru ve smyslu §151 tr. zák. se 

rozumí nejen neoprávněné užívání zapsaného vzoru v jeho přesné podobě, respektive 

kopírování nebo velmi věrné napodobení průmyslového vzoru bez odlišných znaků, ale i 

užívání průmyslového vzoru napodobeného v jeho podstatných znacích za účelem 

vytvoření celkového dojmu podobnosti jako předpokladu uplatnění výrobku na trhu, a 
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 Např. podle zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu míru. 



 60 

tedy i použití výrobku velmi podobného a zaměnitelného, jímž dochází k záměrné 

dezorientaci odběratelů a spotřebitelů, a tím k poškozování majitele průmyslového 

vzoru. Trestný čin porušování průmyslových práv podle § 151 tr. zák. je v poměru 

speciality k trestnému činu nekalé soutěže podle § 149 tr. zák. Jednočinný souběh těchto 

trestných činů je tedy vyloučen.  

     Podstatou jednání které zákon potírá v ustanovení § 151 tr. zák. je hlavně 

napodobování průmyslového vzoru v jeho podstatných znacích a nikoli kopírování či 

velmi věrné napodobení bez odlišných znaků, i když i to by tímto ustanovením mohlo být 

jako trestný čin posuzováno.“
117

  

     Vzhledem k charakteru trestního práva jako tzv. „ultima ratio“ nebude toto 

ustanovení patřit mezi nejfrekventovanější, ovšem svůj význam nepochybně má.  

 

     Protiprávní jednání, která nenaplňují materiální znak trestného činu lze postihnout 

v přestupkovém řízení. Přestupky patří mezi správní delikty. Řada přestupků chrání 

stejný společenský zájem jako trestný čin. Právní úprava přestupků je obsaţena 

v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „Přestupkový zákon“).  

     Podle ustanovení § 2 odst. 1 Přestupkového zákona: „Přestupkem je zaviněné 

jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů, anebo  o trestný čin.“  

     Přestupky, který odpovídají trestnému činu podle ustanovení § 151 TZ jsou 

„přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní 

firmě“ podle ustanovení § 33 Přestupkového zákona.  

 

     Dalším z veřejnoprávních prostředků ochrany práv z průmyslových vzorů je zákon č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento zákon zakazuje klamání spotřebitele, za 

které povaţuje také nabídku či prodej výrobků nebo zboţí porušující některá práva 

duševního vlastnictví, jakoţ i jejich skladování za účelem nabídky nebo prodeje. Podle 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. r) se výrobkem nebo zboţím porušujícím některá práva 

duševního vlastnictví se rozumí mj. také nedovolená napodobenina, jíţ je výrobek nebo 

zboţí, které je rozmnoţeninou nebo zahrnuje rozmnoţeninu vyrobenou bez souhlasu 
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 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 4 T 160/2005.  
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majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k 

průmyslovému vzoru, jestliţe pořízení rozmnoţeniny porušuje tato práva podle 

zvláštních právních předpisů.  

 

     Mezi veřejnoprávní prostředky ochrany práv z průmyslových vzorů můţeme řadit 

také právní předpisy upravující celní opatření vůči zboţí porušujícímu právo duševního 

vlastnictví. Tím je zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a 

zpětného vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví, Nařízení Rady 

(ES) č. 1383/2003 a nařízení Komise č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady č. 1383/2003.  

     Celní opatření můţe být přijato buď na ţádost majitele práva k duševnímu 

vlastnictví, osoby oprávněné uţívat právo z tohoto vlastnictví a nebo jejich zástupce
118

, 

anebo přijme celní opatření celní orgán, existuje-li podezření, ţe zboţí porušuje práva 

duševního vlastnictví oprávněné osoby. 

 

 

 

 

 

9. (Průmyslový) vzor Společenství 

 

      (Průmyslový) vzor Společenství upravuje nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 

prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství. Návrh  nařízení o 

(průmyslovém) vzoru Společenství byl poprvé představen, stejně jako Směrnice Rady 

98/71 ES, v Zelené knize o ochraně průmyslových vzorů publikované Komisí v roce 

1991.             

     (Průmyslový) vzor Společenství můţe být chráněn buď jako nezapsaný, anebo 

zapsaný (průmyslový) Společenství.
119

 Nařízení tedy na území Evropských společenství 

zakládá pro (průmyslové) vzory Společenství ochranu jak formální tak neformální, 
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 Ţádost o přijetí celního opatření se podává na předepsaném tiskopise k Celnímu ředitelství v Hradci 

Králové. 
119

 Registrovaný (průmyslový) vzor se označuje RCD a neregistrovaný URD – obě zkratky vycházejí 

z anglického označení pro obě formy ochrany.  
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vznikající automaticky splněním podmínek, které Nařízení stanoví. Hlavním přínosem 

Nařízení je to, ţe zakládá jednotný systém ochrany průmyslových vzorů pro území 

celého Společenství, coţ znamená, ţe také jeho účinky platí pro celé Společenství, 

ovšem s výjimkou licence, coţ je případ, kdy předmětem licence můţe být vzor pouze 

na určité části Společenství.
120

  

 

     Zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství je takový (průmyslový) vzor, který 

je zapsaný způsobem, který Nařízení stanoví. (Průmyslové) vzory zapisuje, na základě 

podané ţádosti, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) se sídlem ve 

Španělském Alicante. Přihláška k zápisu (průmyslového) vzoru nepodléhá věcnému 

přezkumu, ale OHIM zkoumá pouze formální náleţitosti přihlášky. OHIM má tedy 

funkci registračního úřadu a případný rozpor s podmínkami ochrany tak jak jsou 

stanoveny v Nařízení je řešen institutem neplatnosti. 

     Jak bylo uvedeno výše, jednou z forem ochrany, poskytované průmyslovým 

vzorům Nařízením 6/2002 je ochrana poskytovaná nezapsaným vzorem Společenství. 

Tím, ţe Nařízení upravuje také nezapsaný (průmyslový) vzor, vychází vstříc především 

těm průmyslovým odvětvím, pro něţ dlouholetá ochrana jejich produktů nemá význam 

a plně jim postačí ochrana krátkodobá. Podstupovat zdlouhavou a také finančně 

nákladnou proceduru se některým odvětvím průmyslové výroby nevyplatí a tak také 

tato odvětví takovou ochranu svých produktů přivítali nejvíce.    

      Z členských států EU také Velká Británie poskytuje ochranu nezapsaným vzorům na 

svém území a to od roku 1988, od přijetí zákona – Copyright, Designs and Patents Act 

1988, jeţ nabyl účinnosti k 1. 9. 1989, tudíţ i ve Velké Británii jde o institut relativně 

nový.
121

 Na základě tohoto zákona je vlastník nezapsaného průmyslového vzoru na 

území Velké Británie chráněn proti kopírování průmyslového vzoru a jeho 

neoprávněnému uţití. Proti kopírování je potom vlastník chráněn vţdy, proti 

neoprávněnému uţití však pouze za podmínky, ţe ten, kdo právo k nezapsanému 

průmyslovému vzoru takovým jednáním porušuje, ví o tom, ţe takovým jeho jednání 
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 Nařízení Rady č. 6/2002, článek 32.  
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 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) má svou vlastní definici nezapsaného 

průmyslového vzoru (tvar či uspořádání, vnější či vnitřní celého výrobku nebo jeho části). Průmyslový 

vzor musí být původní a CDPA stanoví, kdy průmyslový vzor původní není (jestliţe není běţný 

v příslušném okruhu průmyslových vzorů v době, kdy byl vytvořen).  
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dochází k porušení vlastníkova práva.
122

 Právo k nezapsanému průmyslovému vzoru 

vzniká při splnění stanovených podmínek automaticky a ochrana trvá 10 nebo 15 let.  

     Harmonizační směrnice Rady 98/71/ES sama se problematice nezapsaných 

průmyslových vzorů nijak nevěnuje a jejich úpravu výslovně ponechává členským 

státům. Směrnice sama k jejich případné právní úpravě na národní úrovni výslovně 

stanoví, ţe jejími ustanoveními nejsou dotčeny ţádná ustanovení práva Společenství 

nebo právních předpisů dotyčného státu týkající se nezapsaných práv k (průmyslovému) 

vzoru.
123

 To znamená, ţe státy si mohou ponechat v platnosti svoje právní předpisy 

upravující nezapsané průmyslové vzory. A také to samozřejmě nijak nevylučuje jejich 

moţnost tuto problematiku také upravit v těch státech, v nichţ tomu tak na národní 

úrovni doposud není. Toto je ovšem spíše opravdu jen moţnost a většina států by 

takovou dodatečnou úpravu zřejmě velmi potřebnou, vzhledem k existenci nezapsaného 

(průmyslového) vzoru pro celé Společenství, neshledávala. Zakotvení nezapsaného 

(průmyslového) vzoru lze hodnotit tedy pozitivně a to hlavně z pohledu příslušných 

průmyslových odvětví z těch států, kde tato moţnost dříve vůbec neexistovala.  

     Ochrana zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství můţe činit aţ 25 let, doba 

ochrany nezapsaného aţ 3 roky. Hmotněprávní ustanovení v podstatě odpovídají 

hmotněprávním ustanovením Směrnice.  

     (Průmyslový) vzor Společenství můţe být prohlášen za neplatný, důvody neplatnosti 

stanoví čl. 25. Pokud jsou splněny podmínky tohoto článku, je moţné podat ţádost o 

prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný a pokud bude prohlášen za 

neplatný, bude jeho ochrana povaţována za neplatnou od samého začátku. Za tuto 

ţádost se platí poplatek. Kaţdý stát byl povinen zvolit soud, který bude na jeho území 

řešit spory z (průmyslových) vzorů Společenství. U nás je to Městský soud v Praze.  

      

 

9.1. Problematika účinků dříve zapsaných a nezapsaných 

(průmyslových) vzorů Společenství po vstupu nových členských 

států do EU na jejich území 

 

                                                 
122

 Copyright, Designes, and Patents Act 1988, s. 226 (1), s. 227  
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      Přístupem České republiky k Evropské unii začaly na našem území platit také 

právní předpisy ES, upravující některé předměty průmyslového vlastnictví, mezi nimiţ 

bylo také Nařízení 6/2002 o (průmyslovém) vzoru Společenství. To tedy znamenalo, ţe 

účinky jiţ existujících (průmyslových) vzorů Společenství se dnem přístupu rozšířily 

také na naše území. Problematika vztahů mezi (průmyslovými) vzory Společenství, 

jejichţ účinky se rozšířily na naše území a národními průmyslovými vzory je řešena 

článkem 110a
124

, který byl do Nařízení doplněn přílohou II Smlouvy o přistoupení 

k EU. Tento nový článek byl přijat s cílem odstranit nejasnosti při výkladu této 

problematiky. Nový článek 110a tvoří pět odstavců, v nichţ jsou stanovena jasná 

pravidla např. pokud jde o důvody zamítnutí přihlášky, prohlášení neplatnosti jiţ 

zapsaného průmyslového vzoru či pravidla uţívání (průmyslového) vzoru Společenství 

na území nových členských států. Ustanovení článku 110a se vztahují vyjma odstavce 

2, který se věnuje problematice zamítnutí přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství, 

jak na zapsané, tak na nezapsané (průmyslové) vzory Společenství.  

 

     (Průmyslový) vzor Společenství chráněný nebo přihlášený podle Nařízení přede 

dnem přistoupení nových členských států, se rozšiřuje na území těchto členských států 

tak, aby měl stejné účinky v celém ES. K rozšíření účinů dochází automaticky, aniţ by 

bylo za potřebí nějakého speciálního právního úkonu. Rozšiřují se účinky jak ze 

zapsaných tak z nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství. Majitel 

(průmyslového) vzoru Společenství má nyní tedy vůči porušovatelům na území nových 

členských států stejná práva, která měl dosud v původních členských státech. Tato práva 

nemůţe uplatnit ve vztahu k uţíváním k nimţ došlo před přístupem členského státu 

k Evropské unii.
125

  

     Článek 110a odstavec 2 stanoví jak to bude napříště se zamítnutím přihlášky 

(průmyslového) vzoru Společenství. Říká tedy, ţe přihláška nesmí být zamítnuta 

z důvodů uvedených v článku 47 odstavec 1, jestliţe se tyto důvody staly pouţitelnými 

pouze v důsledku přistoupení nového členského státu. Podle článku 47 Nařízení 

odmítne OHIM přihlášku tehdy, jestliţe (průmyslový ) vzor o jehoţ ochranu je ţádáno 
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 KOPECKÁ, S., Ochrana průmyslového vlastnictví  po přístupu ČR do Evropské Unie, Průmyslové 

vlastnictví, 2003, s. 83.  
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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. 
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Industrial Designs 

 

The aim of the thesis is to analyze this very actual issue at present. The reason for my 

research is to find out the outcome of the transposition of DIRECTIVE 98/71/EC OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 1998 on 

the legal protection of designs and into the Czech legal regulation of designs and its 

impact.   

The thesis is composed of ten chapters, each of them dealing with different aspects of 

industrial designs. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in 

the thesis, methods of interpretation and used in analyse and legal sources used.  

Chapter Two examines the notion of industrial design and legal sources concerning the 

legal regulation. The chapter consists of two parts. Part One focuses on the notion of 

industrial design and legal sources generally. Part Two focuses on international, 

European and Czech legal sources and history of the legal regulation.  

Chapter examines the subject of protection and focuses on conditions of protection, 

protection of complex products and on disclosure.  

Chapter Four concentrates on the scope of protection and the term of protection.  

Chapter Five examines right concerning industrial design.  

Chapter Six focuses on Invalidity or refusal of registration. Chapter Seven deals with 

Rights conferred by the design right, with limitation of the rights conferred by the 

design right and with exhaustion of rights.  

Chapter Eight focuses on problem resulting from property rights to industrial design and 

Chapter Nine deals with Community (industrial) design.  

Conclusions are drawn in Chapter Ten. The main aim of the thesis is to evaluate the 

transposition of the Directive mentioned above and possible problems. The aim is also 

to propose some solutions de lege ferenda. I suggest that new legislation concerning 

complex products should be passed and more international cooperation to prevent 

piracy should be reached. I assume that the legal protection was extended with new 

legal regulation implementing the Directive.  
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