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1. Úvod

Diplomová práce se věnuje vztahu průmyslového vlastnictví a mezinárodního 

práva. Průmyslové vlastnictví je jednou z nejvíce progresivních oblastí, která je 

charakteristická bouřlivým vývojem. Tomu se musí přizpůsobovat i právní ochrana 

statků průmyslového vlastnictví. Dochází k četným změnám právních úprav, k zavádění 

nových právních předpisů. Pro oblast práv průmyslového vlastnictví platí, že jádro je 

tvořeno mezinárodními úmluvami. Během posledních dvě stě let prodělal tento systém 

mnoho změn. V 19. století chyběla úprava obsažená v multilaterálních úmluvách a prim 

hrála úprava vnitrostátní, doplňovaná přinejlepším pravidly zakotvenými v bilaterálních 

úmluvách uzavíraných mezi státy s podobnými zájmy. Multilaterální úmluvy se dostaly 

na řadu až později, ale s o to větší razancí, a stal se z nich základní kámen dnešního 

systému mezinárodní ochrany práv průmyslového vlastnictví 

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že není mým záměrem, věnovat se analýze 

jednotlivých mezinárodních úmluv práv průmyslového vlastnictví. Takových prací je 

dle mého názoru k nalezení hned několik. Naopak, rád bych se věnoval otázkám 

směřujícím k vysvětlení vztahu mezinárodního práva a průmyslového vlastnictví a tyto 

otázky co možná nejkomplexněji rozebral. Jedná se o zodpovězení zejména těchto 

otázek: Proč je ochrana průmyslového vlastnictví upravena na mezinárodní úrovni? 

Proč má tato úprava fundamentální význam? Co stojí za vznikem mezinárodního 

systému ochrany práv průmyslového vlastnictví? Samozřejmě si uvědomuji, že téma 

přesahuje možnosti diplomové práce. Z toho důvodu detailnější rozbor některých 

problematik v práci chybí a ze stejného důvodu některé jiné otázky nejsou v práci beze 

zbytku vyčerpány.  

Těžiště práce nespatřuji v jediné konkrétní kapitole, nýbrž v kontextu práce 

celé. Dle mého, pro pochopení vztahu průmyslového vlastnictví a mezinárodního práva 

se nelze zaměřit pouze na jednu užší oblast. Právě naopak, je potřeba znát všechny 

souvislosti. Proto mají všechny kapitoly podstatný význam. Každá kapitola je začleněna 

z určitého důvodu, jako pověstné střípky do mozaiky.  

Diplomová práce je členěna do devíti kapitol, včetně  úvodu a závěru. Ve druhé 

kapitole se pouze okrajově zastavuji u základních pojmů nezbytných pro zbytek 

diplomové práce. Okrajově z toho důvodu, že se snažím najít kompromisní řešení mezi 

úplným vypuštěním popsání pojmů, tuto metodu shledávám jako nežádoucí, a 
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komplexním popsáním stěžejních pojmů, tuto metodu však také nelze použít, a to 

z důvodu udržení rozsahu diplomové práce na požadované úrovni. Cílem práce je nejen 

popsat fungování mezinárodního systému ochrany práv průmyslového vlastnictví, ale i 

přiblížit okolnosti a příčiny vzniku pravidel práv průmyslového vlastnictví na 

mezinárodní úrovni. Tomu bych rád věnoval zejména kapitolu třetí. Kapitola je 

zaměřená jednak na historii a zmapování podstatných událostí, které se v 

právu průmyslového vlastnictví udály během posledních dvou set let, tak i na přiblížení 

materiálních pramenů, tedy pohnutek stojících za vznikem mezinárodní úpravy. Čtvrtá 

kapitola je věnována nejdůležitějším mezinárodním mnohostranným, bilaterálním a 

regionálním úmluvám a organizaci WIPO. Do této kapitoly je začleněna i role USA na 

mezinárodní ochranu průmyslového vlastnictví prostřednictvím uzavírání bilaterálních 

úmluv. Pátá kapitola je zaměřena na dohodu TRIPS.  Analýza této dohody je nezbytná, 

protože tato dohoda je v současnosti elementárním formálním pramenem práv 

průmyslového vlastnictví. Rozbor pozadí vzniku Dohody, stejně jako její fungování, je 

významným vodítkem pro pochopení mezinárodního systému práv průmyslového 

vlastnictví. Ostatně i proto je věnována dohodě TRIPS zvýšená pozornost v rámci celé 

práce. V šesté kapitole bych se rád pozastavil u zásad průmyslově právních úmluv a 

konkrétněji u zásad dohody TRIPS. Sedmá kapitola se zaobírá řešením sporů z práv 

průmyslového vlastnictví na veřejnoprávní úrovni. Patřičný prostor je věnován 

mechanismu DSU v rámci systému WTO. V závěrečné kapitole je nejvíce zohledněno 

teoretické hledisko mezinárodního práva. V této kapitole je rozebírána aplikace a přímá 

použitelnost mezinárodních úmluv či jejich ustanovení. Kapitola se dílem věnuje i 

vztahu českého národního práva a mezinárodního práva, jakož i vztahu českého 

právního řádu a práva evropské unie. 

Podkladem pro tvorbu mé diplomové práce jsou odborná díla a články, jak 

české, tak převážně zahraniční. Pro mé závěry dále využívám interpretační činnost 

relevantních mezinárodních soudů. 
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2. Pojem průmyslové vlastnictví, mezinárodní ochrana

2.1 Průmyslové vlastnictví

Jistě by se slušelo začít přijatelnou odpovědí na otázku „Co se skrývá pod 

pojmem průmyslové vlastnictví?“. Avšak takové zodpovězení je co do rozsáhlosti a 

významu látka natolik samostatná, že si bezvýhradně zaslouží podrobné nastudování a 

zpracování, hodné vlastní kvalifikované práce. Záměrně se proto omezím pouze na 

kratičké uvedení do tématiky.1 Průmyslové vlastnictví je teorií označováno jako jedna 

z kategorií duševního vlastnictví, které si můžeme definovat jako soubor předmětů, jež 

jsou výsledkem tvůrčího lidského myšlení a nemají hmotnou povahu (nehmotné statky). 

Samotný pojem „vlastnictví“ je poněkud zavádějící, jelikož duševní vlastnictví je 

obsahově podobné, ale nikoli totožné s tradičním vlastnictvím.2 Nicméně i 

v mezinárodní úpravě a literatuře je duševní vlastnictví kladeno vedle vlastnictví 

k movitým a nemovitým statkům, jako samostatná podmnožina institutu vlastnictví.

Judikatura i odborná veřejnost se shodují, že v českém pozitivním právu

všeobecně uznávaná definice průmyslového vlastnictví chybí.3 Proto při vymezení 

pojmu průmyslového vlastnictví vycházíme z pojetí mezinárodních úmluv, 

charakteristické taxativním výčtem předmětů ochrany práv k duševnímu vlastnictví. 

Například podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property)4 z roku 1883 se ochrana 

průmyslového vlastnictví vztahuje na patenty, na vynálezy, dále na užitné vzory, 

průmyslové vzory nebo modely, tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní 

jména, údaje o původu zboží, označení původu zboží. Úmluva o zřízení Světové

organizace duševního vlastnictví (Convention Establishing the World Intellectual 

                                               
1 Duševní a průmyslové vlastnictví je velmi pěkně popsáno kupříkladu v dílech Knapa, Pítri či Telce. 
Příkladem dnes již klasického díla je Knap K., Opltová M., Kříž J., Růžička M.. Práva k nehmotným 
statkům, Praha: Codex 1994.
2 Více TELEC, Ivo. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. Právní rozhledy. 1997, č. 11, str. 549 
a násl. nebo GORDON, Wendy J., Intellectual Property. Publikováno v THE OXFORD HANDBOOK OF 
LEGAL STUDIES, Peter Cane and Mark Tushnet, Oxford University Press, 2003, s. 619-621.
3 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme?. Právní 
fórum: Měsíčník věnovaný soukromému právu. Praha, 2009, roč. 6, č. 2, s. 47. 
4 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1983, revidovaná v Bruselu 
dne 14. prosince 1890, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně 
dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a Stockholmu dne 14. července 1967 (vyhl.č. 64/1975 
Sb., ve znění  vyhl. č. 81/1985 Sb.), počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 174, dále jen „PUÚ“ –
Pařížská unijní úmluva.
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Property Organization)5 mezi předměty průmyslové vlastnictví řadí vynálezy, vědecké 

objevy, průmyslové vzory a modely, známky, obchodní jména a názvy. Pro srovnání a 

demonstrování jiného možného způsobu vymezení předmětu průmyslového vlastnictví 

uvádím Sdělení WIPO objasňující pojem průmyslové vlastnictví, které k rozsahu výrazu 

„průmyslové“ poznamenává: „…rozhodující je, že předmět průmyslového vlastnictví je 

tvořen znaky předávajícími informaci, zejména spotřebitelům, ve vztahu k výrobkům a 

službám nabízeným na trhu.“6

Charakteristickým rysem předmětů průmyslového vlastnictví je vlastnost 

potenciální ubiquity. Předmětem průmyslového vlastnictví je vždy nehmotný statek a 

pro takový nehmotný statek slovy Zdeňka Kučery platí, že „může být užíván všude, aniž 

by bylo potřeba přemísťovat hmotný předmět, v němž je vyjádřen. Jeho poloha je 

neomezená“.7 Jinými slovy, jediný předmět průmyslového vlastnictví může být v jednu 

chvíli kdekoli na světě vyjádřen v neomezeném počtu kopií hmotného statku, přičemž 

platí, že předmětem průmyslového vlastnictví není tento hmotný statek, nýbrž jen 

informace či znalosti do něho vtělené.

2.2 Práva průmyslového vlastnictví

Práva průmyslového vlastnictví jsou souhrnné označení právních norem 

upravujících ochranu předmětů průmyslového vlastnictví.8 V subjektivní rovině jsou to 

potom všechna práva vztahující se k předmětu průmyslového vlastnictví. Řadíme je 

mezi práva absolutní (působí vůči všem) a jejich obecným cílem je chránit zájmy 

držitelů práv k předmětu průmyslového vlastnictví. Konkrétněji, základní cíle práv k 

duševnímu vlastnictví (práv průmyslového vlastnictví) jsou spatřovány ve vytvoření 

podmínek pro zabezpečení možnosti tvorby i užití těchto duševních hodnot a pro 

stimulaci tvůrců a zabezpečenou pozici uživatelů.9 Práva průmyslového vlastnictví 

obvykle dávají držiteli práv výlučné právo k užití nehmotného statku a možnost

                                               
5 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 
1967 (vyhl. č 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.), počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 185.
Úmluvou zřízená organizace je též označována jako OMPI – Organisation Mondiale de la Proprieté 
Intellectuelle, dále jen „WIPO“ – World Intellectual Property Organization.
6 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., práce cit. v poz. č. 3, s. 48.
7 KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2009, s. 284
8 HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo. Vysoká škola aplikovaného 
práva, 2005, č. 2, s. 11.
9 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ I., KŘESŤANOVÁ, V., MIKEŠ, J.. 
Občanské právo hmotné 3. díl, 5. jubilejní aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2009, s. 159.
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s nehmotným statkem disponovat, zejména poskytnout oprávnění k výkonu práva 

nehmotný statek užít. Soubor práv průmyslového vlastnictví je výrazem ocenění autora 

za jeho tvůrčí činnost a přínos, ze kterého společnost těží a prosperuje. Tak je vnímána 

základní podstata existence práv k průmyslovému vlastnictví.

Stěžejní zásadou práv průmyslového vlastnictví je princip teritoriality. Princip, 

podle kterého se ochrana předmětu průmyslového vlastnictví poskytuje právě jen pro 

území toho státu, kde byly splněny podmínky pro nabytí práv k nehmotnému statku. Jak 

ale bude popsáno v dalším textu, tento princip je již dnes, zejména díky mezinárodní 

úpravě, zásadně prolomen.

2.3 Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví

Specifičnost práv k průmyslovému vlastnictví tkví ve skutečnosti, že jádro 

úpravy nalézáme v mezinárodních dohodách, ať už na multilaterální, bilaterální či 

plurilaterální úrovni. Velká část mnohostranných konvencí je spravována organizací 

WIPO (zejména PUÚ) naopak Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)10, 

jako nejkomplexnější úmluva v oblasti duševního vlastnictví, je spjata se Světovou 

obchodní organizací.

Mezinárodní ochrana práv průmyslového vlastnictví v současné době stojí na

několika pilířích. Jsou jimi především zásada národního režimu a režim doložky 

nejvyšších výhod, tedy nediskriminační zásady typické pro moderní mezinárodní 

vztahy. Pro prvně uvedenou zásadu platí, že subjekt jiného smluvní strany má stejná

práva jako tuzemský příslušník, která mu mohou být odepřena pouze ze stejného 

důvodu jako tuzemskému příslušníku. Národní režim platí pouze mezi smluvními 

stranami úmluv, mimo tento okruh je i nadále uplatňována zásada reciprocity. Doložka 

nejvyšších výhod je v systému mezinárodní ochrany práv k průmyslovému vlastnictví 

novotou, začleněnou prostřednictvím dohody TRIPS a znamená, že poskytne-li členský 

stát subjektu jiného státu (nejen členského) jakoukoli výhodu, vzniká mu současně 

povinnost, poskytnout stejnou výhodu i ostatním členským státům. Podrobněji jsou 

zásady zpracovány v kapitole šesté. Další pilířem podpírajícím soustavu mezinárodní 
                                               
10 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sděl. MZV č. 191/1995 Sb.), příloha 1C 
závěrečného aktu („Final Act“), který přebírá výsledky obchodních mnohostranných jednání 
Uruguayského kola podepsaného v Marrákeši dne 15. dubna 1994. Počet smluvních stran k 10. únoru 
2011– 153. Dále jen „TRIPS“ nebo „Dohoda TRIPS“.



6

ochrany práv k průmyslovému vlastnictví je stanovení minimálního standardu práv 

prostřednictvím multilaterálních mezinárodních smluv s cílem alespoň do určité výše 

harmonizovat vnitrostátní normy smluvních stran. Nelze si představit funkční a vyspělý 

mezinárodní systém bez institucionálního zajištění. To je na poli duševního vlastnictví 

ztělesňováno zejména specializovanou organizací WIPO. S výhledem do budoucna lze 

mezi pilíře přiřadit i samotnou dohodu TRIPS, zejména po její stabilizaci, a řešení sporů 

prostřednictvím mechanismu Světové obchodní organizace.

Obsah jednotlivých úmluv doznal během vývoje značných změn, pramenící z 

posunu v uvažování o předmětu průmyslového vlastnictví, v současné době směřující ke 

zdůraznění majetkové povahy práv průmyslového vlastnictví. Zatímco PUÚ, vznikající 

na konci 19. století, se zabývá převážně podmínkami zápisné způsobilosti předmětů 

průmyslového vlastnictví, TRIPS řeší jejich uplatnění na trhu.11 Díky provázanosti 

dohody TRIPS a PUÚ se v systému mezinárodní ochrany práv k průmyslovému 

vlastnictví dosáhlo stavu, kdy pro více než 150 států je závazný rozsáhlý seznam 

pravidel. Vývoj posledních let, zejména krize multilateralismu, ale ukazuje, že v otázce 

globální harmonizace práv průmyslového vlastnictví není na místě přehnaný 

optimismus.12 Naopak jsou patrné tendence volající po rozsáhlých změnách v systému

mezinárodní ochrany průmyslového vlastnictví, zapříčiněné dopadem přísně 

nastavených minimálních standardů ochrany na rozvojové země.

                                               
11 PÍTRA, Vladimír. K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví. Průmyslové vlastnictví. 
Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997, roč. 7, 3-4, s. 42.
12 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 
dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, s. 19.
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3. Vývoj a příčiny mezinárodní ochrany průmyslového 

vlastnictví

3.1 Historický exkurz

Evoluci ochrany práv k průmyslovému vlastnictví na mezinárodní úrovni je 

podle mého názoru možné rozdělit do tří období.13 Období od konce 19. století, období 

od 50. do 80. let 20. století a období globální. Záměrně vynechávám období spjaté se 

zásadou teritoriality reflektujíc její národní povahu. Kostra mezinárodního systému 

ochrany práv z průmyslového vlastnictví je tvořena mnohostrannými dohodami mezi 

suverénními státy a v této podobě se začíná formovat již ve druhé polovině 19. století. 

Století, které je pro nás neodmyslitelně spojené s pokračující průmyslovou revolucí, 

překotným vývojem, výrazným technologickým pokrokem a mnohými zásadními 

vynálezy. Mezinárodní Vídeňský kongres  pro reformu patentů (Congress of Vienna for 

Patent Reform)14 konající se roku 1873 je jednou z prvních zastávek na cestě k moderní 

mezinárodní ochraně práv průmyslového vlastnictví.15 Podobně jako u práv autorských, 

předcházely mnohostranným úmluvám dohody bilaterální.16 Ještě na konci 19. století 

jsou uzavřeny PUÚ a Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Berne 

Convention for the Protection of Literáty and Artistic Works)17, ve své kategorii poté 

dominantní po více jak 100 let. Současně vzniká prvotní institucionální zajištění. 

Humorná a nepravdivá historka přiřkla Charlesi H. Duell z Amerického patentového 

úřadu známý bonmot „Všechno, co mohlo byt objeveno, už objeveno bylo.“, přičemž je 

pravděpodobné, že část odborné veřejnosti tohoto názoru opravdu byla. Ve skutečnosti 

bylo 20. století obdobím ohromného společenského rozmachu a nových možností a 

                                               
13 Srov. FLETCHER, Ian F, Loukas A MISTELIS a Marise CREMONA. Foundations and perspectives 
of international trade law. London: Sweet & Maxwell, 2001, s. 515 – 517.
14 Kongres reaguje na události roku 1873, ve kterém se konala Mezinárodní výstava vynálezů pořádaná 
ve Vídni. Mnoho pozvaných vynálezců odmítlo svojí účast, obávající se zneužití výsledků jejich tvůrčí 
činnosti a ztrátě patentovatelnosti.
15 20 let před Vídeňským kongresem vznikl návrh Úmluvy o mezinárodním patentu (1851) za kterým stál 
princ Albert manžel královny Viktorie. Návrh byl představen při příležitosti mezinárodní výstavy 
pořádané v Londýně.
16 V roce 1883 existovalo minimálně 69 bilaterálních úmluv. YU, Peter K. Currents and Crosscurrents in 
the International Intellectual Property Regime. MSU Legal Studies Research. 2012, č. 2, s. 14.
17 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 
4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 a 
revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 
1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (vyhl. č. 133/1980 Sb. ve znění vyhl. č.19/1985 Sb.). Počet 
smluvních stran k 1. únoru 2012 – 165. Dále jen „Bernská úmluva“
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technologií. Od poloviny století je režim mezinárodního průmyslového vlastnictví 

ovlivněn dekolonizací a aktivitou rozvojových zemí. Dochází k prohloubení spolupráce, 

což se projevuje vznikem WIPO, revidováním PUÚ a uzavřením některých, co do 

působnosti zvláštních, úmluv o právech průmyslového vlastnictví.18 Ve 20. století dále

dochází k odbourávání překážek v mezinárodním obchodu a ke zvýšené interakci nejen 

mezi státy, ale i mezi dalšími subjekty mezinárodního práva. Význam průmyslového 

vlastnictví hrál v těchto otázkách stále důležitější roli. Globalizace, tlak vyspělých zemí 

na vyšší ochranu a stále silnější slovo rozvojových zemí v tradičních forech pro tvorbu 

pravidel duševního vlastnictví vyústí až v inkorporaci práv duševního vlastnictví pod 

mezinárodní obchodní řád zastřešovaný organizací WTO, uzavřením dohody TRIPS 

jako jedné z 25 Marrákešských dohod. Skutečnost, že se Uruguayské kolo protáhlo až 

do roku 1994, umožnilo posun v dosažených řešeních pro rychle se měnící oblast práv 

z duševního vlastnictví.19 Stávající období, počínající osmdesátými léty 20. století, je

dále charakteristické vysokým počtem bilaterálních a regionálních úmluv.

Podle Peter Drahos v současné době sledujeme proces, za který nesou 

zodpovědnost hlavně USA a Evropské společenství, ve kterém se rychle globalizují 

normy práv duševního vlastnictví. Hlavními činiteli podle něj jsou:

a) proces přesunu vyjednávacích fór (process of forum shifting20) - klasickým příkladem 

je vznik dohody TRIPS

b) společná strategie ES a USA při uzavírání bilaterálních a multilaterálních dohod

c) stanovení minimálních standardů v multilaterálních úmluvách. 21

K výše uvedeným faktorům lze zajisté přiřadit aplikaci zásad národního 

zacházení a doložky nejvyšších výhod, principů moderních mezinárodních dohod.

                                               
18 Například Smlouva o patentové spolupráci či Dohoda o udělování evropského patentu, viz pozn. č. 49 a 
50
19 Jen dva roky po uzavření dohody TRIPS byly přijaty dvě tzv. internetové úmluvy pod záštitou WIPO, 
jako reakce na tempo vývoje oblasti duševního vlastnictví.
20 Někdy také nazývaný jako „regime shifting“, který Laurence Helfer popisuje jako „ pokus o změnu 
stávajícího status quo, tím že dojde k a) vyjednávání o obsahu úmluvy, b) právotvorné iniciativě, či c) jiné 
aktivitě v odlišném mezinárodním režimu než doposud.“ Zdroj: YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 
52. 
21 DRAHOS, Peter. Bilateralism in Intellectual Property. In: [online], s. 9.
Dostupné z: http://www.maketradefair.com/assets/english/bilateralism.pdf
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3.2 Příčiny vzniku mezinárodní ochrany práv k průmyslovému 

vlastnictví

3.2.1 Počátky vzniku mezinárodního systému - 19. stol.

Výše již bylo zmíněno, že 19. století představuje období industrializace a 

razantního společenského vývoje. Typické pro toto období je rozličnost jednotlivých 

národních úprav, výlučné užívání zásady teritoriality a v některých zemích je znát silný 

protekcionalismus, znemožňující získání ochrany předmětů průmyslového vlastnictví 

subjektům z jiných zemí. Ve stejné době má rozvoj železnice a lodní dopravy vliv na 

zjednodušenou dostupnost a relativizaci vzdáleností. Kategorie průmyslového 

vlastnictví, která obzvláště vyžadovala mezinárodní úpravu, byly patenty, tedy forma 

ochrany vynálezů. Nejen mezi vynálezci, ale i mezi státy panovala velká soutěživost a 

mnohdy docházelo k podobnému objevu v krátkém sledu za sebou. Velmi populární a 

prestižní byly mezinárodní výstavy, na kterých byly prezentovány nové poznatky a 

přelomové vynálezy. Negativním aspektem výstavních prezentací nedostatečně 

chráněných vynálezů bylo jejich časté zneužití. Vynález prezentovaný např. anglickým 

vynálezcem mohl být během krátkého časového úseku produkován např. německou 

společností a proti takovému jednání nebylo ochrany. Důvodem nedostatečné ochrany 

byla zvláště skutečnost, že ve druhé polovině 19. století je oblast průmyslového 

vlastnictví ovládána zásadou teritoriality, znamenající, že předmět průmyslového 

vlastnictví je chráněn pouze na území toho státu, kde splnil podmínky pro udělení 

ochrany. Naprosto běžná byla situace, kdy vynález patentovatelný podle právního řádu 

jedné země nebyl patentovatelný v zemích jiných.22 Mnohé právní řády navíc pro 

přiznání patentové ochrany vyžadovaly podmínku novosti. Už jen podáním patentové 

přihlášky či uveřejněním na výstavě však vynález požadavek novosti ztrácel a ztrácel 

tak i možnost patentové ochrany v dalších zemích. A pokud neztratil novost, vyplněním 

přihlášky vždy podstupoval riziko zneužití vynálezu. Příčiny vzniku prvních 

mezinárodních úmluv z oblasti práv průmyslového vlastnictví proto musíme hledat

v nedostatečné ochraně vynálezů, pramenící z chybějící uniformity pravidel, 

omezujícího dopadu požadavku novosti a diskriminačního jednání vůči cizím 

subjektům.

                                               
22 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 13.
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Od druhé poloviny 19. století se mezi zainteresovanými subjekty vede zvýšená 

diskuse o možné mezinárodní ochraně práv k průmyslovému vlastnictví ústící v sepsání 

mezinárodní dohody o ochraně průmyslového vlastnictví (PUÚ), která vytvořila unii 

smluvních stran, ve které platí zásada unijní priority (viz kapitola 4). Unijní státy se 

dohodly na zavedení nediskriminační zásady národního zacházení a byl ustanoven 

závazný minimální standard pro některé oblasti práv průmyslového vlastnictví.

3.2.2 Posílení pozice rozvojových zemí

V průběhu celého vývoje mezinárodní úpravy systému ochrany práv 

průmyslového vlastnictví pozorujeme odlišný přístup k ochraně předmětů 

průmyslového vlastnictví zemí, ve kterých výrobky průmyslového vlastnictví vznikají 

od států, které tyto výrobky převážně dovážejí. Přičemž je jasné, že první skupinu tvoří 

ekonomicky vyspělé státy, které disponují zdroji (kapitál, kvalifikování pracovníci, 

technologie, know-how atp.) nezbytnými pro tvorbu předmětů průmyslového 

vlastnictví. Toto dělení je ovlivňováno dvěma proměnnými. Jednak nelze dělící linii 

jednoznačně vymezit, státy mohou být silné v určitém konkrétním odvětví, v jiném 

výrazně pokulhávat. A za druhé rozhodně nelze mluvit o status quo. Dnes řada 

v ještě nedávné době rozvojových zemí prodělala během posledních pár desítek let 

doslova raketový rozvoj, z mnoha z nich činící hospodářské velmoci.23 Mezi veřejností 

se ujalo označování a rozdělování zemí na státy „severu a jihu“. Sledujeme střet zájmů 

států disponujících vyspělou ekonomikou a vysokou životní úrovní od států s nízkým 

HDP per capita a vysokou mírou chudoby. Střet mezi uniformitou a harmonizací na 

jedné straně a diverzitou odpovídající podmínkám konkrétního státu na straně druhé.24

Je nepopiratelným faktem, že státy jihu často poskytují nedostatečnou míru ochrany 

cizím předmětům průmyslového vlastnictví.25

Více méně je zastáván názor, že vysoká ochrana předmětů průmyslového 

vlastnictví má příznivý dopad na hospodářský rozvoj, kulturní a sociální úroveň 

společnosti. Osobně nepřijímám tento úsudek bez výhrad. Pohled do historie dokazuje, 

                                               
23 Klasickým příkladem je jeden z tzv „asijských tigrů“, stát Jižní Korea, ve které došlo mezi lety 1960 –
1990 ke zvýšení nominálního HDP zhruba o padesátinásobek a dnes patří mezi 20 nejvyspělejších států 
světa.
24 Pro srovnání argumentů mluvících ve prospěch obou rozdílných směrů viz např. YU, Peter K., dílo cit. 
v pozn. č. 16, s. 36-37.
25 Spojené státy nedostatek vyspělé mezinárodní úpravy pro boj s porušováním amerických patentů cizími 
entitami reflektovaly používáním Section 337 US Tariff Act z roku 1930.
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že na určitém stupni rozvoje ekonomiky je vysoká ochrana naopak překážkou dalšího 

vzestupu.26 Ostatně právě z důvodu dlouhodobého společenského rozvoje a 

technologického pokroku je ochrana poskytována pouze po určitou dobu.27 Jak píše 

Dobřichovský „Vždy je třeba mít na paměti povahu práv duševního vlastnictví, která je 

svou podstatou monopolem, při příliš vysokém standardu ochrany či nesprávné aplikaci 

bránícím svobodnému technologickému a obchodnímu rozvoji.  Velmi výstižně tento 

problém popsal Nejvyšší soud Kanady ve věci…, když konstatoval, že nadměrný výkon 

práv k duševnímu vlastnictví může nemístně omezit možnost veřejnosti využívat tvůrčí 

inovace v dlouhodobém zájmu společnosti jako celku anebo vytvořit praktické překážky 

správnému využívání.“28 Teprve adekvátní (ne nejvyšší možná) ochrana práv 

průmyslového vlastnictví je katalyzátorem ekonomického a společenského rozvoje. 

Uvědomuji si však, že proces rozdělování zemí podle dosaženého stupně vývoje může 

být velmi lehce manipulovatelný. Při pročítání o problematice rozvojových zemí mě 

zaujal názor dotýkající se rozvojové pomoci zemím třetího světa, podle kterého 

dlouhodobá pomoc vyspělých zemí může vést k tzv. syndromu závislosti „pokud je 

snazší získávat podporu zvenčí, je dobré být chudý, nebo alespoň předstírat chudobu, 

což zajistí více zdrojů.“29 V kontextu práv k průmyslovému vlastnictví se můžeme ptát, 

zdali pro rozvojové země také není snazší těžit z výsledků poznání vyspělých zemí,

zastřešovat takové jednání vyššími veřejnými zájmy a brzdit svůj potenciální vývoj.

Za rozdílným přístupem stojí odlišné zájmy a priority jednotlivých subjektů 

mezinárodního práva. Musíme si uvědomit, že se pohybujeme v systému suverénů, 

upřednostňujících své zájmy nad jiné. Státy se vždy snažily jednat právě tak, aby 

výsledek byl co nejvíce v souladu s jejich prioritami a cíly. Zatímco vyspělé země si 

přejí systém s vysoké míru ochrany práv průmyslového vlastnictví, se snadnou 

dostupností získání ochrany pro předměty práv průmyslového vlastnictví a možností 

vymáhání práv v případě jejich porušení, rozvojové země naopak žádají možnost užití 

                                               
26 V polovině 19. století byl velmi populární názor, že patentová ochrana je překážkou volného obchodu. 
Některé země v té době vůbec neměly svůj patentový systém, např. Švýcarsko či Nizozemsko.
27 Charakteristickým znakem průmyslových práv je jejich časová omezenost. Lhůta, pro kterou je 
nehmotný statek předmětem ochrany, se liší pro jednotlivé kategorie průmyslového vlastnictví.
28 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Perspektivy rozvoje mezinárodního práva duševního vlastnictví v 
kontextu bilateralismu. In: KŘÍŽ, Jan. Aktuální otázky práva autorského. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 
2008, s. 64
29 HAMPL, Mojmír. Proč pomoc nepomáhá?. In: Rozvojové země: potřebují pomoc, nebo volné trhy? : 
sborník textů. Editor Marek Loužek. Vyd. 1. Praha: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s. 25-
29. Ekonomika, právo, politika, 75/2009.
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výjimek, nucených licencí a nižších standardů argumentující veřejnými zájmy a 

tvrzením, že jen tak se jim podaří dohnat technologický stupeň zemí severu.

V průběhu 70. let získávají rozvojové země silnou pozici pro vyjednání o obsahu 

mezinárodních úmluv, což je způsobeno stále vzrůstajícím počtem rozvojových zemí 

jako smluvních stran jednotlivých úmluv a zejména organizace WIPO. Vyjednávání o 

kompromisní podobě úmluv jsou v této době často zdlouhavá a s nejistými výsledky. 

Rozvojové země usilují o získání většího prostoru při aplikaci ustanovení PUÚ, tak aby 

sice nebyla porušena PUÚ, ale zároveň měly rozvojové země snadnější přístup 

k vyspělým technologiím. Jejich požadavky se promítly do podoby šesté revize PUÚ.30

Naopak jednání o obsahu sedmé revidované PUÚ, probíhající roku 1980, skončily na 

mrtvém bodě. Jako příklad iniciativy vyspělých zemí můžeme uvést společný návrh 

USA a EHS zavádějící opatření k odstranění dovozu padělaných výrobků připravený k 

projednání na Tokijském kole v rámci systému GATT 47.31

Organizace WIPO, založená na principu „one-country-one-vote“, se 

neslučitelnost zájmů dvou táborů dotýká nejvíce, neboť je prakticky zablokována její 

možnost použití jako fóra pro vyjednávání a přijetí nových dohod. K naplnění 

požadavku vyššího standardu ochrany tak dochází až v rámci dohody TRIPS uzavřené 

během Uruguayského kola. Dosažení tohoto stavu bylo ale způsobeno jinými faktory

(viz dále), než že by jednotlivé póly změnily svojí politiku.

3.2.3 Období globalizace - dohoda TRIPS

Fenomén globalizace je jev, který se projevuje ve všech sférách každodenního 

života, od sféry politické, kulturní, přes oblast sociální až po mezinárodní obchod. Jev, 

který způsobuje zesílení ekonomické interakce mezi jednotlivými státy přinášející 

zvýšení výskyt porušování práv z průmyslového vlastnictví, ve výsledku pramenící ve 

výrazný nátlak velkých entit, které na takovém jednání nejvíce tratí a z toho důvodu 

žádají zesílení ochrany vůči takovým projevům.

Způsobilost stát se předmětem mezinárodního obchodu mají vedle hmotných 

statků a služeb, také statky nehmotné. Jak rostl význam průmyslového vlastnictví pro 

mezinárodní obchod, otázka nové vyspělejší úpravy se stala neodkladnou. Ochrana práv 

                                               
30 Šestá revize PUU podepsaná 14. července 1967 ve Stockholmu
31 Návrh USA a Evropského hospodářského společenství z roku 1979 – Agreement on Measures to 
Discourage the Importation of Counterfeit Goods
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průmyslového vlastnictví se lišila v jednotlivých národních systémech průmyslového 

vlastnictví, v mnoha rozvojových zemích nebyly některé otázky upraveny vůbec, 

popřípadě nedostatečně. Jelikož chyběla odpovídající závazná mezinárodní pravidla, a 

naopak rostl objem mezinárodního obchodu, vznikal prostor pro porušování práv 

duševního vlastnictví a výnosný obchod s pirátským zbožím. Je samozřejmé, že tyto

otázky vnášely napětí do mezinárodních vztahů. Vedle toho, považujeme období 80. let 

minulého století za fázi přechodu společnosti od průmyslové k informační, a tato 

skutečnost se projevuje mimo jiné i novými výrobky a technologiemi. V této souvislosti 

hovoříme o demystifikaci duševního vlastnictví.32 Nejen tyto důvody stály za vznikem 

nového mezinárodního systému duševního vlastnictví založeného na mnohostranné 

úmluvě, jenž měl přinést větší míru jistoty a předvídatelnosti, zavedení minimálních 

standardů ochrany průmyslového vlastnictví a možnost systematického řešení 

případných sporů.

Odpověď na otázku, proč nevzniká nejkomplexnější úmluva v oblasti práv 

k duševnímu vlastnictví pod záštitou WIPO, musíme hledat v kontextu doby a záměrů 

vyspělých a rozvojových zemí. V období, kdy dochází k patu ve vyjednávání o změně 

PUÚ, a rozpory se zdají být nepřekonatelné, přesouvají vyspělé země tuto agendu na 

půdu jednání v rámci dohody GATT doufající, že ústupky, které nabízejí rozvojovým 

zemím v podobě snadnějšího přístupu jejich výrobků na domácí trh, povedou k

souhlasu rozvojových zemí s přijetím nových pravidel v oblasti práv k průmyslovému 

vlastnictví.33 Možnost použití obchodních opatření jako nástroje vynucení dodržování 

ochrany práv průmyslového vlastnictví se též jeví jako rozhodující motiv vyspělých 

zemí pro zařazení duševního vlastnictví pod agendu Uruguayského kola. Jak trefně 

poznamenává Peter Drahos „Zákaz dovozu brazilského softwaru (mezi představiteli 

Brazílie) sotva způsobí jakýkoli rozruch, situace však bude diametrálně odlišná při

uvalení vysokého cla na brazilskou kávu“.34 Je potřeba zmínit, že za hlavního promotéra 

tohoto strategického rozhodnutí jsou považováni USA, respektive američtí klíčoví 

průmysloví hráči, ke kterým se později připojují Evropské společenství a Japonsko.

Evropské společenství zpočátku nebylo přesvědčeno o nutnosti zařazení kompletní 

                                               
32 DOBŘICHOVSKÝ, T., dílo cit. v pozn. č. 12, s. 19.
33 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M.. Intellectual property and international trade: the TRIPs 
agreement. Druhé vydání. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008, s. 6.
34 DRAHOS, Peter. Global Property Rights in Information: The Story of TRIPS at the GATT.
Prometheus. 1995, roč. 13, č. 1, s. 8.
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oblasti duševního vlastnictví do agendy Uruguayského kola. Zásadní změna v jeho 

postoji nastala až příslibem podpory ze strany USA v otázce zařazení zeměpisných 

označení do obsahu nové úmluvy.35 Při vyjednávání o podobě nově připravované 

komplexní dohody upravující duševní vlastnictví použily vyspělé země vůči 

rozvojovým zemím metodu „cukru a biče“. Rozvojovým zemím byly nabídnuty 

výhody, ústupky a kompenzace s úmyslem přesvědčit je na přistoupení k obsahu 

připravované mnohostranné úmluvy o ochraně práv z duševního vlastnictví. Na druhou 

stranu mnohokrát byla zmíněna i možnost uvalení sankcí pro případ, že se k dohodě 

nepřipojí. V této souvislosti je nutné zmínit ze strany USA možnost použití hrozby 

jménem Section 301 Trade Act z roku 1974, která ovlivnila vznik dohody TRIPS hned

dvěma způsoby. Jednak značně oslabila vyjednávací pozici rozvojových zemí (více viz 

čtvrtá kapitola) a za druhé možnost, že případné sankce z porušení pravidel duševního 

vlastnictví budou ukládány na základě připravovaného mechanismu, který je ochrání 

před unilaterálním obchodními sankcemi, byla pro rozvojové země velmi lákavá. Po 

vzniku dohody TRIPS byla tato myšlenka potvrzena rozhodnutím panelu, který 

konstatoval, že stát může uvalit jednostrannou sankci až po té, co byly vyčerpány 

všechny dostupné možnosti podle mezinárodního obchodního orgánu (WTO).36

Konečně posledním pádným motivem pro rozvojové země byla slíbená liberalizace 

obchodu s textilními a zemědělskými produkty, tedy stěžejních komodit pro ekonomiky 

těchto států. Takto uchopené vyjednávání nám hodně prozrazuje o povaze nové úmluvy, 

vytvořené téměř výhradně ve prospěch vyspělých zemí a jejich zájmů.

3.3 Současné tendence

Mezinárodní ochrana duševního/průmyslového vlastnictví stojí v současné chvíli 

na křižovatce. Ač je tomu teprve 17 let od účinnosti dohody TRIPS, okolnosti se za tu 

dobu podstatně změnily. Mnoho rozvojových zemí, které si během uruguayského kola 

v podstatě ani neuvědomovaly význam duševního vlastnictví, nyní pociťující negativní 

dopady tvrdě nastavených pravidel v dohodě TRIPS. Původně samostatní hráči 

pochopily, že musí o své zájmy bojovat společně. Výsledkem je, že z rozvojové části 

světa slyšíme hlasité volání po změně stávajícího systému. Jak prohlašují, systém selhal 

                                               
35 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 23.
36 Report panelu ze dne 22. prosince 1999 WT/DS152/14 ve věci United States - 301-310 of the Trade 
Act of 1974. 
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v reflektování jejich zájmů a potřeb a namísto zvyšování společenské a technologické 

úrovně je překážkou pro rozvoj těchto zemí a zlepšení zdravotního stavu populace. Tlak 

na vysoké standardy ochrany průmyslového vlastnictví vyústil v nespokojenost a přesně 

opačné důsledky, než byly zamýšleny. Nejrůznější uskupení dotčených zemí (například 

G-77, Group of 21, G33), v čele se silnými hráči jako je Indie či Brazílie požadují 

výjimky z pravidel či celkové snížení úrovně ochrany. Úspěchem a velkým příslibem do 

budoucna je pro rozvojové země přijetí Deklarace z Doha o dohodě TRIPS a veřejném 

zdraví (Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health).37 Smluvní strany 

prohlašují:„ souhlasíme s tím, že dohoda TRIPS nebrání a neměla by bránit státům 

v přijímání opatření v zájmu veřejného zdraví.“ Svým zněním, důrazně odrážejícím 

potřeby rozvojových zemí k přístupu k lékům ke zlepšení veřejného zdraví, signalizuje 

nový směr ve vývoji ochrany průmyslového vlastnictví. Podobně, ač ne v takové síle, 

vyznívají výsledky ze Světového summitu o informační společnosti (World Summit on 

the Information of Society)38 deklarující celosvětovou potřebu dostupného přístupu 

k informacím a znalostem, či činnost Rozvojového programu OSN (United Nations 

Development Programme). Na stejné vlně byl valným shromážděním WIPO přijat 

návrh na zřízení rozvojové agendy na půdě WIPO. Občanská sdružení se výrazně 

angažují v mezinárodním režimu průmyslového vlastnictví teprve krátkou chvíli, ale již 

se staly výrazným hybatelem. Ženevská deklarace ze 4. října 2004 (Geneva Declaration 

on the Future of the World Intellectual Property Organization), která se věnuje 

potřebám rozvojových zemí, je dobrým příkladem takové iniciativy. Není divu, že tento 

vývoj přidělává vrásky držitelům práv průmyslového vlastnictví, kteří se obávají, že 

režim duševního vlastnictví vstupuje do nové éry výrazně snížené ochrany.39

Je otázkou, zdali nová éra vskutku může nastat. Nabízí se srovnání se situací 

v 60. a 70. letech, kdy rozvojové země poprvé vážně promlouvají do diskuse o rozsahu

ochrany průmyslového vlastnictví. Již tenkrát volají po uvolnění standardů a změně 

v pravidlech, tak aby lépe reagovaly na stav v rozvojových zemích. Výše jsme si řekli, 

že zvýšení počtu rozvojových zemí jako smluvních stran WIPO vedlo až k vyřazení této 

                                               
37 Deklarace z Doha (též Dauhá) o dohodě TRIPS a veřejném zdraví ze 14. listopadu 2001 je politické 
prohlášení zdůrazňují, že ochrana práv z duševního vlastnictví a veřejné zdraví by neměly být v rozporu.  
Dále jen „Deklarace z Doha“
38 Summit měl dvě fáze. První fáze summitu proběhla v roce 2003 v Ženevě, zatímco druhá roku 2005 
v Tunisu.
39 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 3.
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organizace, jako místa pro tvorbu nových či změny stávajících norem průmyslového 

vlastnictví. Počáteční úspěch rozvojových zemí, zejména výsledky stockholmské

revizní konference z roku 1967, byl draze vykoupen přijetím mnohem přísnějších 

pravidel v dohodě TRIPS. Pokud tedy v současné době sledujeme dosahování výsledků

ve prospěch rozvojových zemí, nelze se unáhlit v předpovědi, že tento trend bude 

dlouhodoběji pokračovat. Jistá je skutečnost, že se nacházíme v období silné krize 

multilateralismu. Rozvojové země nyní zaujímají důležitou pozici jak ve WTO, tak ve 

WIPO a odmítají přistoupit na nové, vyšší standardy, co více, přejí si přesný opak. 

Vyspělé země, na druhou stranu, setrvávají u své politiky důrazu na vysokou ochranu

průmyslového vlastnictví a krizi multilateralismu překonávají bilaterálními úmluvami, 

při jejich dojednávání využívají své politické a ekonomické převahy, v některých 

případech dokonce i závislosti rozvojových zemí vůči nim.

Z posledního vývoje je nicméně zřejmé, že existují oblasti, především léčiva 

(veřejné zdraví obecně), kde ustupují do pozadí národní zájmy a jsou nahrazeny 

zodpovědným nadnárodním přístupem.40 Avšak oscilace mezi přístupem požadujícím 

silnou ochranu výrobků a výrobců a přístupem žádajícím výjimky z ochrany ve 

prospěch ekonomického a sociálního rozvoje je nyní stále ve fázi, kdy vítězí na základě 

dohody TRIPS první přístup.

3.3.1 Veřejné zdraví jako nejpalčivější problém na půdě WTO

Otázka veřejného zdraví byla na přelomu tisíciletí hlavním problémem 

projednávaným v Radě pro TRIPS.  Bylo několikrát zdůrazněno, že státům zůstala 

volnost při krocích v rámci podpory veřejného zdraví a péče. Rozvojové země 

podporují paralelní import (samotná dohoda TRIPS nevysvětluje, zda je legální či ne), 

volné zavádění nucených licencí, používání generik, v případech veřejného zdraví 

upuštění od uložení sankcí popřípadě od hrozby uložení sankce, prodloužení 

přechodného období pro rozvojové státy a nejméně rozvinuté země. Vyspělé země 

souhlasí s vhodným užitím flexibility dané dohodou TRIPS pro boj s pandemiemi, 

zároveň však zdůrazňují, že patent je důležitý motivační faktor pro vývoj nových léků, 

které pak slouží k boji s nemocemi. Dále tvrdí, že pravidla o paralelním importu by 

neměla narušit politiku rozdílných cen a mělo by se tedy zabránit přílivu levných léků 

                                               
40 Viz. Deklarace z Doha z roku 2001 a navazující dokumenty.
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na trhy vyspělých zemí. Rozpor je shledáván v pojmu veřejného zdraví. Rozvojové 

země mluví o veřejném zdraví jako celku, vyspělé země pouze o nejzávažnějších nemoc 

jako malárie, tuberkuloza či AIDS. Na ministerské konferenci v Doha v listopadu 2001, 

přijaly smluvní strany WTO Deklaraci z Doha, čímž byla vyslyšena přání rozvojových 

zemí, jež si stěžovaly, že bez snadnějšího přístupu k lékům chráněných patenty, 

nemohou účinně bojovat se smrtelnými nemocemi typu AIDS. Na základě této 

deklarace bylo rozvojovým zemím prodlouženo o 10 let období, po které nemusí chránit 

farmaceutické výrobky a dále bylo explicitně stanoveno, že „každý člen má právo 

rozhodnout, kdy jsou naplněny podmínky výjimečného stavu, či jiné mimořádně 

naléhavé okolnosti. Je sdílen názor, že ohrožení veřejného zdraví, zejména nemocí 

AIDS, tuberkulózou, malárií nebo jinou epidemií vyvolává výjimečný stav nebo jiné 

mimořádně naléhavé okolnosti.“41 V souvislosti s předchozí větou byl vyjasněn čl. 31 

dohody TRIPS, podle kterého má každý člen právo poskytnout nucenou licenci a 

rozhodnout při jakých podmínkách takovou licenci poskytne. Deklarace též pamatovala 

na případy zemí, ve kterých nejsou dostatečné prostředky na výrobu farmaceutik a 

nemají z toho důvodu možnost plného využití nucených licencí a pověřila Radu pro 

TRIPS vypracováním vhodného řešení. K němu se dospělo roku 2003, kdy bylo přijato 

Rozhodnutí o implementaci článku 6 Deklarace z Doha (byla vyzdvižena možnost 

importace levných generik vyrobených v jiných zemích).

3.3.2 Zeměpisná označení

Nevyřešenou otázkou nadále zůstávají zeměpisná označení. Dodatečná ochrana 

TRIPS se vztahuje podle čl. 23 TRIPS pouze na víno a alkohol a mnoho zemí je s tímto 

stavem spokojeno, neboť se obávají, že rozšíření zeměpisných označení může zapříčinit 

omezení importu zboží a způsobit vysoké administrativní náklady na ochranu výrobků 

se zeměpisným označením. Proti stojí obhájci rozšíření zeměpisných označení i na další

produkty. Podle nich by nová úprava přinesla prospěch obchodu a rozvoji, jelikož 

považují zeměpisné označení za vhodný nástroj při uvádění výrobku na trh a pro užití 

vyšší ceny na základě kvality zaručené zeměpisným označením. Tato problematika je 

atypická skutečností, že na obou stranách stojí mix rozvojových a vyspělých zemí. 

Vedoucím obhájcem rozšíření je EU. Zemí stojící proti je například USA.

                                               
41 YU, Peter K., práce cit. v poz. č. 16, s. 40.
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4. Nejdůležitější mezinárodní úmluvy, organizace WIPO

4.1 Mnohostranné úmluvy

4.1.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 42,43 je podle mého

názoru doposud nejvýznamnější úmluvou specializující svojí působnost na předměty 

průmyslového vlastnictví. Tuto skutečnost potvrzuje mimo jiné inkorporace PUÚ do 

dohody TRIPS, upravující celou oblast duševního vlastnictví. PUÚ byla přijata v roce 

1883, od té doby šestkrát revidována (naposledy v roce 1967 ve Stockholmu), změněna

v roce 1979. Revidování znamená přijetí nové verze originální úmluvy, která ale 

zůstává i nadále v platnosti. Nezřídka se stane, že signatáři poslední verze se liší od 

smluvních stran smlouvy původní či předešlé revize. Platí, že každý jednotlivý smluvní 

stát je vázán právě tím zněním úmluvy, které odpovídá poslednímu aktu revize Úmluvy 

přijatému tímto státem.44 Působnost PUÚ se vztahuje na taxativně vyjmenované 

předměty průmyslových práv (viz kapitola 2) a obsahuje i ustanovení vztahující se 

k nekalé soutěži. Členské státy tvoří tzv. Pařížskou unii (Unii na ochranu průmyslového 

vlastnictví). Podle PUÚ je každý smluvní stát povinen zajistit příslušníkům jiného 

smluvního státu stejnou ochranu jakou poskytuje svým vlastním občanům. Důležitým 

bodem je zavedení unijní priority znamenající, že ten kdo první podá žádost (přihlášku),

má po stanovenou dobu právo přednosti při podání žádosti v ostatních zemích.45 Je tak 

pamatováno i na případy souběhu více žádostí vztahujících k témuž předmětu 

průmyslového vlastnictví. Platí pravidlo, podle kterého přihlašovatel první řádné žádosti

má právo na podání dalších žádostí ve smluvních státech a na tyto žádosti se hledí, 

jakoby byly podány ve stejný den jako žádost první. Přídavným a nezbytným doplňkem 

této zásady je zachování požadavku novosti pro přihlášený předmět, důležitého pro 

úspěšné získání ochrany v dalších smluvních státech. PUÚ zavádí povinnost členských 

                                               
42 Viz. pozn. č. 4
43 PUÚ měla pouze 11 zakládajících členů. Zajímavá je účast El Salvadoru nebo Brazílie. Paradoxně 
působí přítomnost Švýcarska a Nizozemí jako zakládajících zemí, jelikož v té době nemají svůj vlastní 
národní patentový systém. Průmyslové velmoci Spojené státy americké a Německo se k úmluvě připojují 
roku 1887, respektive 1903.
44 TÝČ Vladimír. Průmyslová práva a autorská práva v mezinárodním obchodě, Praha: Linde Praha a.s., 
1997, str. 18
45 Čl. 4 PUÚ
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států poskytovat v oblasti vynálezů, známek, označení a nekalé soutěže, alespoň 

minimální standard práv zakotvených v této úmluvě. Smluvní státy se připojením 

k úmluvě zavázaly poskytovat a dodržovat tyto standardy, a to i v případě, kdy je 

vlastním subjektům nezaručují. Na základě tohoto pravidla mohou mít příslušníci jiných 

smluvních stran lepší pozici, než vlastní příslušníci daného státu.

V souvislosti s aplikací úmluvy je významné, že PUÚ obsahuje některé přímé 

normy. Zmiňme například pravidlo o nezávislosti jednotlivých patentů, tedy, že patent 

udělený v jednom státě je právně nezávislý na patentu uděleném ve státě jiném.

4.1.2 TRIPS

Nejdůležitější mezinárodní smlouvou v oblasti práv duševního vlastnictví je 

smlouva TRIPS, spadající pod dohody WTO. Smlouva upravuje všechny kategorie práv 

duševního vlastnictví, čímž máme na mysli, že se nevymezuje pouze na jeden konkrétní 

předmět práv k duševnímu vlastnictví. Dohodě TRIPS je v této práci věnována kapitola 

pátá.

4.1.3 Další mnohostranné úmluvy

Škála mnohostranných úmluv upravujících otázky průmyslového vlastnictví je 

značně široká, v následujících odstavcích uvedu proto pouze některé z nich. 

Část členských států Pařížské unie po vzniku PUÚ uzavřely další dohody, tzv. 

zvláštní (někdy zvané užší), upravující konkrétní kategorie průmyslového vlastnictví. 

Takovou dohodu představuje například Madridská dohoda o mezinárodním zápisu 

ochranných známek (Madrid Agreement Concerning the International Registration of 

Marks).46 Obdobně jako v případě PUÚ vytvářejí smluvní strany unii. Ustanovení této 

dohody nesmějí být v rozporu s PUÚ, která se subsidiárně použije i v případě, kdy je 

některá otázka Madridskou dohodou vynechána. Na základě Madridské dohody je 

umožněno, aby známka zapsaná ve smluvním státě mohla být přihlášena úřadem na 

ochranu průmyslového vlastnictví k mezinárodnímu zápisu u Mezinárodního úřadu 

duševního vlastnictví v Ženevě. Na takto přihlášenou známku se poté hledí, jako kdyby 

                                               
46 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek uzavřená dne 14. dubna 
1891, revidovaná v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 
1925, v Londýně 2. června 1934, v Nice 15. června 1957 a ve Stockholmu 14. července 1967 (vyhl. č. 
65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.), též Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných 
známek. Počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 56.
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byla podána přihláška k zápisu v každém členském státě unie zvlášť. Nedostatky 

systému založeného na Madridské dohodě má odstranit Protokol k Madridské dohodě 

o mezinárodním zápisu ochranných známek (Protocol Relating to the Madrid 

Agreement).47

Zvláštní dohodou je dále Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a 

o jejich mezinárodním zápisu (Lisbon Agreement for the Protection of Appelations of 

Origin and their International Registration).48 Podle této dohody jsou smluvní strany 

povinny poskytovat ochranu všem označením původu tehdy, pokud jsou chráněna ve 

státě původu a jsou zapsána u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví.

Významnou mezinárodní úmluvou v oblasti průmyslového vlastnictví je také

Smlouva o patentové spolupráci (PCT – Patent Cooperation Treaty).49

Prostřednictvím této dohody smluvní státy vytvářejí unii, která nese název Mezinárodní 

unie pro patentovou spolupráci. Cílem dohody je spolupráce při podávání přihlášek 

směřujících k získání patentové ochrany. Smlouva zavádí možnost podat přihláška v 

jednotlivých členských státech jako přihlášku mezinárodní. Podává se u relevantního 

přijímacího úřadu státu původu a v přihlášce je uvedeno, ve kterých smluvních státech 

je požadována ochrana. Takto podaná přihláška má stejné účinky, jako kdyby byla 

podána samostatná přihláška v každém jednotlivém státě, ve kterém je ochrana 

požadována. Pouze o pár let později, píše se rok 1973, je uzavřena Úmluva o udělování 

evropských patentů (Convention on the Grant of European Patents).50 Úmluva zakládá 

Evropskou patentovou organizaci a obsahuje jak pravidla hmotněprávní, tak 

procesněprávní. Evropský patent uděluje Evropský patentový úřad, který má hlavní

sídlem v Mnichově. Přiznaný patent má účinky na území pouze těch smluvních států, 

                                               
47 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sdělení č. 248/1996 Sb, ve 
znění sdělení č. 63/2008 Sb. m. s. a č. 64/2008 Sb. m. s.), uzavřený dne 27. června 1989 v Madridu, též 
Madridský protokol. Počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 85. 
48 Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (vyhl. č. 67/1975 Sb, 
ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.) uzavřená dne 31. října 1958 v Lisabonu, revidovaná ve Stockholmu 14. 
července 1967. Počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 27.
49 Smlouva o patentové spolupráci  (sděl. č. 296/1991 Sb.), uzavřená dne 19. června 1970 ve 
Washingtonu, změněná dne 28. září 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. října 2001. Počet smluvních stran 
k 1. únoru 2012 – 144.
50 Úmluva o udělování evropských patentů (vyhl. č. 86/2007 Sb. m. s.), uzavřená dne 5. října 1973 
v Mnichově, ve znění aktu revidujícího článek 63 Evropské patentové úmluvy ze dne 17. prosince 1991 a 
rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace z 21. prosince 1978, 13. prosince 1994, 20. října 
1995, 5. prosince 1996 a 10. prosince 1998 a Revizní akt Úmluvy o udělování evropských patentů přijatý 
v Mnichově 29. listopadu 2000, též Evropská patentová úmluva. Počet smluvních stran k 1. únoru 2012 –
38.
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které přihlašovatel označil v přihlášce. Nejedná se ale o patent jediný, nýbrž o soubor 

samostatných, nezávislých patentů, které majitel musí samostatně udržovat placením 

tzv. udržovacích poplatků.51 Dohoda o udělování evropských patentů nebyla uzavřena 

na půdě Evropského společenství a není tak součástí Acquis communautaire.

4.2 Bilaterální mezinárodní úmluvy

Bilaterální úmluvy tvoří nedílnou součást systému mezinárodní ochrany 

průmyslového vlastnictví. Doplňují a upřesňují pravidla, zakotvená v mezinárodních 

mnohostranných úmluvách, reagují na specifické ekonomické, politické či geografické 

podněty, popřípadě upravují záležitosti multilaterálními dohodami vůbec opomíjené. Je 

potřeba zmínit, že bilaterální úmluvy nejsou ve světě průmyslového vlastnictví ničím 

novým. Byly uzavírány ještě před vznikem PUÚ a s překvapením zjišťujeme, že jsou 

velmi podobné těm, ke kterým se v nedávné době uchylují představitelé USA a EU.52

Bilaterální úmluvy již svojí povahou přinášejí řadu (ne)výhod. Vyjednávání o obsahu 

dohody probíhá pouze mezi dvěma stranami a daleko více než u multilaterálních úmluv,

tak může silnější strana diktovat druhé straně podmínky uzavření dohody. Namísto 

kompromisního řešení je v případě silnějšího hráče pravděpodobné, že vznikne výrazně 

jednostranně výhodná úmluva. Podle mnohých názorů bilaterální dohody uzavírané po 

vzniku dohody TRIPS, především mez vyspělou a rozvojovou zemí, výrazně snižují 

privilegia rozvojových zemí získaná dohodou TRIPS. Na bilaterální úmluvy nelze 

nahlížet pouze negativně. Pokud jsou uzavírány mezi rovnocennými partnery je 

pravděpodobné, že bude přijata dohoda vyjadřující jejich společný postoj například ke 

zvýšení ochrany průmyslového vlastnictví. Pokud se obsah dohody osvědčí, může 

posloužit i jako vzor pro vyjednávání o obsahu budoucí multilaterální dohody.

Následující kapitola pojednává o praxi USA při uzavírání bilaterálních dohod a 

dopadu doložky nejvyšších výhod pro rozsah mezinárodní ochrany průmyslového 

vlastnictví.

                                               
51 HÁK, J., práce cit. v pozn. č. 8, s. 22.
52 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 3.
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4.2.1 Specifická role USA a Section 301

Uzavírání bilaterálních dohod patří mezi oblíbené nástroje USA, jak využívat 

svého mezinárodního mocenského postavení.53 Nepřekvapí, že obsah je dojednáván in 

favorem americké strany, která v případě nutnosti užívá politický a hospodářský nátlak. 

Ústup od multilateralismu, prosazovaného po druhé světové válce, je v politice USA 

trvalejšího charakteru.54 Obliba v uzavírání bilaterálních úmluv ještě vzrostla poté, co 

v roce 1988 kongres přijal „Omnibus Trade and Competitivness Act“ který změnil 

dosavadní čl. 301 US Trade Act (USTA) z roku 1974 přidáním dvou nových ustanovení 

(tzv. Special 301 a Super 301). Během Uruguayského zazněla myšlenka, že pokud 

rozvojové země budou souhlasit s dohodou TRIPS, USA ustoupí od užívání politiky

bilaterálních dohod. Spíše než cokoli jiného byly takové přísliby pouze formou 

přesvědčivé argumentace, proč mají rozvojové země přistoupit na připravovaný návrh. 

To potvrzuje praxe USA, které i po přijetí dohody TRIPS nesnižují aktivitu v uzavírání 

bilaterálních dohod.55 Průběh nejnovějšího vývoje v oblasti mezinárodního duševního 

vlastnictví dokonce způsobil vystupňování této praxe. Po totálním nezdaru na WTO 

ministerské konferenci, která proběhla v září roku 2003 v Cancunu, kdy oba tábory 

nemohly najít společnou řeč a konference skončila dříve, než začala, přizpůsobila 

americká strana svojí politiku bilateralismu této okolnosti a pomocí smluv začala 

přemlouvat rozvojové země ke spolupráci s cílem oslabit nově vzniklá G-uskupení.56

Podle ochoty spolupracovat americká strana rozdělila rozvojové země, a nejen ty, na

„can-do“ a „won´t-do“ a pouze první skupina zemí měla šanci na uzavření dohody o 

volném obchodu. Do konce roku 2004 byly uzavřeny bilaterální smlouvy o volném 

obchodu s Jordánskem, Guatemalou, El Salvadorem, Hondurasem, Nikaraguou, 

Kostarikou, Austrálií, Marokem, Dominikánskou republikou a Bahrajnem.57 Ochota 

zemí vstupovat do často nevýhodných bilaterálních úmluv s USA vyplývá jednak z 

jejich slabší pozice, ze které nejsou schopni vyjednat si lepší podmínky a jednak ze 

skutečnosti, že mnoho zemí nepovažuje část dohod vztahující se na duševní vlastnictví 

                                               
53 Vedle USA pozorujeme nárůst v uzavírání bilaterálních úmluv obsahující pravidla o právech 
průmyslového vlastnictví také ze strany EU. Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a 
Mexikem o zóně volného obchodu.
54 FIKENTSCHER, Wolfgang. Vývoj směrem k mezinárodním soutěžnímu právu. Acta Universitatis 
Carolinae: Iuridica. Přel. Linhartová Hana. Praha, 1995, roč. 41, č. 4, s. 56.
55 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 21, s. 2. 
56 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 42.
57 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 43.
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za klíčové pro jejich národní zájmy, na rozdíl od zahraničního obchodu a rozvojové 

pomoci.

Čl. 301 USTA. Podle některých autorů se jedná o nejvíce kontroverzní 

dokument americké zahraniční obchodní politiky od přijetí Hawley – Smoot Tarrif Act 

v roce 1930.58 USA používá tento akt jako nástroj, urychlovač, v boji proti 

nežádoucímu obchodnímu jednání. V rámci průmyslového vlastnictví v případech, kdy 

stát neposkytuje adekvátní a účinnou ochranu práv průmyslového vlastnictví.59 Čl. 301 

má úzkou souvislost s uzavíráním bilaterálních úmluv, jelikož země, která se dopouští 

nežádoucího jednání resultujícího v zařazení na tzv. watch list, podepsáním bilaterální 

dohody může předejít uvalení obchodních sankcí ze strany USA nebo ztráty 

hospodářských privilegií plynoucích ze zvláštního režimu zacházení s konkrétními státy 

(GSP – Generalized System of Preference).60 Velká část amerických bilaterálních dohod 

o duševním vlastnictví (BIP – Bilateral Intellectual Property Agreement) vznikla právě 

na základě důsledků tohoto ustanovení. V praxi to představuje situaci, při které je přijata 

bilaterální dohoda stanovující vysoké standardy práv průmyslového vlastnictví a která 

je podepsána druhou stranou zejména proto, aby americkou stranou nebyly vůči ní užity 

obchodní opatření. Dotčená strana má pouze malý prostor pro vyjednávání a omezené 

možnosti jak se podílet na tvorbě obsahu připravované úmluvy. Spojené státy někdy 

používají model, ve kterém je ochrany průmyslových práv dosahováno nejprve 

prostřednictvím bilaterálních dohod o investicích (BIT – Bilateral Investment Treaty).61

V takových dohodách jsou chráněna práva investora, který užívá průmyslové vlastnictví 

jako formu investice.62 V BIT je stanovena podmínka přijetí  bilaterální dohody o 

duševním vlastnictví. Jinou formou je uzavření dohody o zóně volného obchodu (FTA -

Free Trade Agreement).63 Čl. 301 má nezanedbatelný dopad na globální úroveň práv 

průmyslového vlastnictví také proto, že státy, aby předešly zařazení na tzv. watch listy, 

samy od sebe mění stávající či přijímají nové právní předpisy, tak aby byl jejich systém 

průmyslového vlastnictví komfortní s požadavky americké politiky. Předmětem 

                                               
58 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 24.
59 Každoročně je vypracován report o úrovni ochrany práv duševního vlastnictví (Special 301 Report). 
Státy, u kterých je shledána nedostatečná úroveň ochrany, jsou zařazeny na a) priority watch list, b)watch 
list.
60 Mexiko v roce 1987 ztratilo výhody plynoucí z GSP v odhadované hodnotě 500mil dolarů.
61 Např. Dohoda o investicích s Nicaraguou.
62 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 21, s. 6.
63 Např. Dohoda o založení zóny volného obchodu mezi USA a Jordánem, (Agreement between the USA 
and the Hashemite Kingdom of Jordan on Establishment of a Free Trade Area,) podepsaná v říjnu 2000
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pozorování se stalo již mnoho obchodních partnerů, přičemž by bylo chybné tvrdit, že 

USA používá tohoto nástroje pouze vůči rozvojovým zemím.64 Naopak je naprosto 

běžné, že USA podrobuje pozorování a následně i zařazení na jeden z „watch listů“ 

některé z vyspělých zemí.

4.2.2 Doložka nejvyšších výhod a její důsledky při uzavírání

bilaterálních úmluv

Doložka nejvyšších výhod podle čl. 4 dohody TRIPS (více kapitola šestá) je, při 

dodržení závazku, že každá následující úmluva uzavřená členem WTO musí poskytovat 

minimálně stejný standard jako dohoda TRIPS (tzv. TRIPS-plus pravidla), mocným 

nástrojem pro globální zvyšování minimálního standardu práv průmyslového 

vlastnictví. Navíc, hlavní promotéři vysoké ochrany průmyslového vlastnictví, tedy EU 

a USA, koordinují svojí činnost při uzavírání bilaterálních úmluv o duševním 

vlastnictví. Výhoda získaná z úmluvy pro EU znamená automaticky výhodu i pro USA 

a naopak. Konsensus pro zavedení vyššího standardu, jenž je nedosažitelný na 

mezinárodních fórech pro uzavírání multilaterálních smluv o průmyslovém/duševním 

vlastnictví, je tak nahrazován aplikací doložky nejvyšších výhod. Pro smluvní strany 

WTO z toho plyne poznání, že uzavření jakékoli úmluvy obsahující pravidla TIRPS –

plus musí pečlivě zvážit a posoudit globální dopad aplikace doložky nejvyšší výhod. 

Více než pro kohokoli jiného to platí pro rozvojové země, které jsou členy WTO, pro 

které skutečnost, že kdykoli uzavřou úmluvu obsahující vyšší standard ochrany práv 

průmyslového vlastnictví, jsou zavázány poskytnout tento vyšší standard všem ostatním 

členům WTO, znamená výrazný ekonomický a politický zásah. Pokud přijmeme závěr, 

že bilateralismus fungující ve prospěch vyspělých zemí je nežádoucí jev, pak se nám 

může zdát zajímavé řešení, které navrhují Peter Drahos a John Braithwaite. Podle nich 

by měly rozvojové země zformovat koalici odmítající zvyšování standardu ochrany 

duševního vlastnictví prostřednictvím bilaterálních úmluv a patřičně se angažovat v 

Radě TRIPS v otázkách vývoje ochrany duševního vlastnictví.65

                                               
64 V roce 2011 se jednalo o 77 obchodních partnerů. Označení „trading partner“ je užíváno z důvodu, že 
se nemusí jednat pouze o státy (například Evropské společenství).
65 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 21, s. 16. 
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4.3 Regionální úmluvy

Vedle mnohostranných a bilaterálních úmluv je oblast mezinárodního 

průmyslového vlastnictví významně upravena také úmluvami regionálními. Pro ČR jsou 

z regionálního hlediska nejdůležitější úmluvy uzavřené Evropským společenstvím, dnes 

EU. Mimo, ale existuje řada dalších uskupení a úmluv, které zaměřily svojí úpravu na 

oblast průmyslového vlastnictví. Zmiňme například ASEAN, APEC, MERCOSUR, 

ARIPO, OAPI či NAFTA (North American Free Trade Agreement)66.

4.3.1 EU a průmyslové vlastnictví

Evropská unie nezanedbatelnou měrou ovlivnila současnou podobu systému 

mezinárodní ochrany práv průmyslového vlastnictví. Často je považována vedle USA a 

Japonska za hlavního promotéra vysokého standardu ochrany nehmotných statků, 

jelikož členské státy plně souhlasí s názorem, že existuje souvislost mezi ochranou 

průmyslového vlastnictví, rozvojem a zaměstnaností. Společenství hrálo důležitou roli 

při vyjednávání o podobě nové dohody v rámci Uruguayského kola a po vzniku dohody 

TRIPS několikrát využilo možnosti nového řešení sporů podle DSU. Ve stejném trendu 

je Společenství aktivní i v rámci agendy Světové organizace duševního vlastnictví.

Výše již jsme si řekli, že EU koordinuje svojí činnost s USA při uzavírání bilaterálních 

úmluv, čímž podstatným způsobem zvyšují úroveň ochrany průmyslového vlastnictví.

Cílem těchto aktivit je jednak zajištění odpovídajícího postavení evropských 

podniků vyvíjejících činnost mimo Společenství, aby mohly plně těžit ze své 

hospodářské činnosti a ochrana proti dovozu padělků.67

Práva průmyslového vlastnictví jsou upravena jak primárním pramenem68, tak 

množstvím pramenů práva sekundárního. 

Pro dosažení harmonizačního stupně v unijním právu byl rozhodným impulsem 

až vznik jednotného trhu v roce 1993.69,70 Akční plán pro Jednotný trh přijatý 

                                               
66 Smlouva, která založila zónu volného obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem, byla podepsána 
v prosinci 1992.
67 KOPECKÁ, Světlana. Průmyslové vlastnictví v Evropských společenstvích. Průmyslové vlastnictví. 
Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, roč. 10, 7-8, s. 148.
68 Článek 118 Smlouvy o fungování evropské unie. Článek zmocňuje Radu a Evropský parlament 
k přijímaní opatření, které směřují k jednotné ochraně práv duševního vlastnictví v Unii, nebo k zavedení 
centralizovaného režimu pro udělování oprávnění, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.
69 Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového 
vlastnictvím, 1995, roč. 5, č. 10, s. 298.
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v Amsterodamu v roce 1997 popisuje průmyslové vlastnictví jako sféru, která vyžaduje 

přijetí určitých opatření, aby bylo umožněno získat co nejvíce z potenciálu Jednotného 

trhu v oblasti inovace služeb a výrobků.71 Harmonizace právních řádů členských zemí 

přihlíží k zásadě subsidiarity, tj. nepokrývá všechny aspekty průmyslového vlastnictví, 

ale jen ty, které jsou nutné pro dosažení cílů Evropského společenství.72 Na půdě 

Evropského společenství došlo k výraznému integračnímu průlomu zavedením 

Ochranné známky Evropského společenství (ECTM – European Community Trade 

Mark)73 též známka Společenství, dříve též komunitární známka. Došlo k výraznému 

zjednodušení procedurálního postupu a nyní postačuje jediná přihláška k získání 

ochranné známky, která má účinky pro celé území Evropské unie, tedy v každé z 27 

členských zemí Společenství. Systém funguje od roku 1996 a těší se velké oblibě.74

Podobného úspěchu bylo dosaženo u průmyslových vzorů, které jsou upraveny 

nařízením rady z roku 2002.75 Relevantním úřadem pro přihlášku jak známky

Společenství, tak průmyslového vzoru, je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

(OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market) se sídlem v Alicante. 

Naopak stále není úpraven patent Společenství, ač se o to členské státy a unijní orgány 

již několikrát pokoušely.76

Uvnitř právního řádu evropské unie je pevně zavedena zásada komunitárního 

vyčerpání práv k průmyslovému vlastnictví. Podle této zásady v případě kdy byl 

výrobek, chráněný právem k průmyslovému vlastnictví, uveden na trh Společenství 

majitelem práva nebo s jeho souhlasem, nelze již dále omezit další pohyb výrobku 

v rámci jednotného trhu, např. zpětný dovoz. Zásada, limitující výkon práv 

průmyslového vlastnictví, byla zavedena do všech legislativních opatření přijatých 

                                                                                                                                         
70 Roku 1987 byl podepsán Jednotný evropský akt, jehož hlavním cílem bylo dokončení jednotného
evropského trhu do 1. ledna 1993. 
71 KOPECKÁ, S., práce cit. v pozn. č. 67, s. 143.
72 KOPECKÁ, S., práce cit. v pozn. č. 67, s. 146.
73 Zavedena nařízením Rady 40/94 o ochranné známce společenství v pozdějším znění nařízení Rady 
(ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Právní řády členských zemí 
byly již dříve harmonizovány směrnicí Rady 89/104/EHS.
74 Doposud bylo registrováno více jak milion ochranných známek společenství. Na rychle rostoucím 
počtu ochranných známek má velký podíl zavedení možnosti elektronické přihlášky. Dostupné z: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-
statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf
75 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.
76 Naposledy Rozhodnutí Rady 2011/167/EU ze dne 10. března 2011, kterým se povoluje posílená 
spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (Úř. věst. L 76 ze dne 22. března 2011)
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v oblasti průmyslověprávní ochrany.77 Zásadu několikrát potvrdil Evropský soudní 

dvůr, zdůrazňující povahu jednotného evropského trhu.78 Podle rozsudku Silhoutte tato 

zásada neplatí, pokud je výrobek uveden na trh mimo území EU.79 Evropské předpisy 

neumožňují členským státům, aby ve svém národním právu stanovily mezinárodní 

vyčerpání práv. Takové ustanovení by bylo v rozporu s právem EU, které sleduje 

ochranu držitelů práv průmyslového vlastnictví před paralelními dovozy z nečlenských 

států.

4.4 WIPO 

Světová organizace pro duševní vlastnictví sídlí v Ženevě (WIPO – World 

Intellectual Property Organization)80 a byla vytvořena v červenci roku 1967 Úmluvou o 

zřízení Světové organizace pro duševní vlastnictví podepsanou ve Stockholmu. 

V účinnost úmluva vstoupila roku 1970. WIPO je přímým nástupcem mezinárodního 

úřadu na ochranu duševního vlastnictví BIRPI (United International Bureau for 

Protection of Intellectual Property)81 a roku 1974 se následně stala organizací se 

specializovanou agendou přidruženou k Organizaci spojených národů.82 Působnost 

WIPO je vpravdě všeobjímající.83 Je odpovědná za všechny záležitosti týkající se 

duševního vlastnictví, což zejména znamená úkol celosvětově podporovat a rozvíjet 

ochranu práv z duševního vlastnictví, kterého dosahuje, jak prostřednictvím spolupráce 

mezi členskými státy, tak i kooperací s jinými mezinárodními organizacemi. V souladu 

s tímto spolupracuje s rozvojovými zeměmi, kterým poskytuje rady, nabízí vzdělávání a 

jiné formy pomoci.84 WIPO spravuje a dohlíží na velké množství mezinárodních úmluv

                                               
77 KOPECKÁ, S., práce cit. v pozn. č. 67, s. 145.
78 C-119/75, Terrapin (Oversas) Ltd v. Terranova Industrie C. A. Kapferer and Co, C-15/74  Centrafarm 
BV v. Sterling Drug Inc. či Deutsche Grammophon v. Metro C-78/70
79 Rozhodnutí ESD C – 355/96, ze dne 16. června 1998, ve věci Silhouette International Schmied GmbH 
& Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. („Silhouette“)
80 Viz. pozn. č. 5
81 Úřad byl založen roku 1893, původně se sídlem v Bernu, od roku 1960 v Ženevě. BIRPI sjednotil 
administrativní činnost do té doby dvou samostatných mezinárodních úřadů Bernské a Pařížské úmluvy. 
BIRPI je zkratkou pro Bureaux Internationaux Réunis pour la Proprieté Intellectuelle. 
82 Přidružené organizace OSN, též specializované agentury OSN (Specialized Agencies of United 
Nations) - V současné době existuje 17 přidružených organizací OSN. WIPO se stalo specializovanou 
agenturou OSN na základě Dohody mezi OSN a WIPO, která vstoupila v účinnost 17. prosince 1974.
83 Čl. 3 Úmluvy o zřízení Světové organizace pro duševní vlastnictví
84 Důležitou roli v oblasti vzdělávání a pomoci hraje World Wide Academy, založená na půdě WIPO roku 
1998
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duševního vlastnictví85, z nichž nejdůležitější jsou PUÚ a Bernská úmluva, zajišťuje 

administrativu unií vzniklých na základě těchto dohod a v neposlední řadě je i fórem 

pro vyjednávání nových úmluv. Ohledně posledního jsem však již zmínil, že WIPO 

doplácí na protichůdnost zájmů svých členů a na systém hlasování, kde každá strana má 

jeden hlas. Frekvenci přijímání nových úmluv nenapomáhá ani skutečnost, že uzavřené

smlouvy jsou závazné pouze pro ty strany, které je ratifikovaly. Jedním ze způsobů, jak 

překonat nedostatky spojené s uzavíráním mezinárodních smluv, je přijetí tzv. soft law 

pravidel. WIPO této možnosti v současné době hojně využívá.86

Avšak i přes tyto nedostatky byly po vzniku dohody TRIPS na půdě WIPO 

uzavřeny některé mezinárodní smlouvy v oblasti duševního vlastnictví. Jsou jimi 

například dvě tzv. internetové smlouvy z roku 1996.  Smlouva WIPO o právu 

autorském (WCT – World Intellectual Property Organization Copyright Treaty)87 a 

Smlouva o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT – World 

Intellectual Property Organization Perfomances and Phonograms Treaty).88 Z oblasti

průmyslového vlastnictví pak nelze zapomenout na Singapurskou úmluvu o právu 

ochranných známek (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) z roku 2006.89

Administrativa unií je řízena centrálně prostřednictvím sekretariátu WIPO 

nazývaného Mezinárodní úřad duševního vlastnictví (The International Burea). 

Sekretariát, krom jiných činností, zajišťuje mezinárodní registrační služby pro oblast 

patentů, obchodních známek, průmyslových vzorů a označení původu, či hraje důležitou 

roli při uzavírání soft law norem. 

                                               
85 WIPO spravuje 24 mezinárodních úmluv (včetně Úmluvy o zřízení světové organizace pro duševní 
vlastnictví)
86 Například Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well – known  Marks (WIPO 
Document A/34/13) z roku 1999, či Recommendation Concerning the Provisions on the Protection of 
Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (WIPO Document A/36/8) z roku 
2001.   
87 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (sděl. č. 33/2002 Sb. m. s.) 
přijatá v Ženevě dne 20. prosince 1996. Smlouva vstoupila v platnost dne 6. března 2002. Počet 
smluvních stran 1. únoru 2012 – 89. 
88 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných úmělců a o zvukových 
záznamech (sděl. č. 48/2002 Sb. m. s)  přijatá v Ženevě dne 20. prosince 1996. Smlouva vstoupila 
v platnost dne 20. května 2002. Počet smluvních stran k 1. únoru 2012 – 89. 
89 Singapurská úmluva o právu ochranných známek přijatá 27. března 2006 v Singapuru. Úmluva 
vstoupila v účinnost 16. března 2009. Též Singapurská smlouva o známkovém právu. Počet smluvních 
stran k 1. únoru 2012 – 25.
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4.4.1 Vztah WIPO - WTO (TRIPS)

Vztahy mezi dvěma organizacemi lze charakterizovat těmito slovy: konkurence, 

spolupráce a doplňující funkce.90 Podepsání dohody TRIPS znamenal pro WIPO vznik 

významného dilema. Komplexnost, možnost řešení sporů podle nového systému, 

zavedení minimálních standardů i pro oblast vymáhání práva, to vše jsou faktory činící 

z dohody TRIPS důležitý element v oblasti práv z duševního vlastnictví. Viditelně je 

oslabena do té doby takřka výlučná působnost WIPO ve prospěch organizace WTO.91

Podle Tomáše Dobřichovského dokonce mluvíme o dvoukolejnosti ochrany práv 

duševního vlastnictví.92 Navíc s přihlédnutím k těžkopádnosti při tvorbě nových 

pravidel by šlo snadno nabýt dojmu, že se státy WIPU oklikou vyhnou. Avšak i přes 

tyto skutečnosti organizace WTO rozhodně nenahrazuje WIPO, které zůstává 

základním institucionálním kamenem na poli duševního vlastnictví. Ostatně obě 

organizace mají společný cíl, čímž je ochrana práv duševního vlastnictví, z toho důvodu 

je jakékoli soupeření naprosto neodůvodněné. Svůj mandát WIPO potvrdilo i svým 

výrazným zapojením během uruguayského kola do vyjednávání o podobě nově

připravované dohody. Nespornou výhodou WIPO je jeho odborná specializace a 

neutralita, která by měla zaručit, že do tvorby nových pravidel nebudou promlouvat 

okolnosti s právem duševního vlastnictví nesouvisející. Vývoj událostí po uzavření 

dohody TRIPS, např. dojednání internetových úmluv, potvrzuje, že státy na WIPO zcela 

určitě nezanevřely.

Sama dohoda TRIPS předpokládá, že WIPO bude plnou měrou naplňovat svojí 

působnost, a že na jeho půdě budou vznikat úmluvy o právech duševního vlastnictví, 

zejména takové, které zvyšují již dosažený standard ochrany práv duševního vlastnictví. 

V čl. 68 dohody TRIPS byla navíc stanovena povinnost Rady pro TRIPS, která musela

do jednoho roku od svého prvního zasedání vytvořit příslušná ujednání o spolupráci 

s orgány WIPO.

Reflexe nejen čl. 68 se promítla v Dohodě o spolupráci mezi WTO a WIPO 

(Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade 

                                               
90 ŠVEJNOHOVÁ, Olga. Světová obchodní organizace (WTO) a světová organizace duševního 
vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví - dokončení. 
Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, roč. 10, 7-8, s. 142.
91 Obdobně PÍTRA, V., práce cit. v pozn. č. 11, s. 42.
92 DOBŘICHOVSKÝ, T., dílo cit. v pozn. č. 12, s. 35.
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Organization), která byla podepsána 22. prosince 1995 v Ženevě a vešla v účinnost 

v roce 1996. O spolupráci se mluví zejména ve třech oblastech: 

a) v notifikaci, přístupnosti a překladu národních úprav jednotlivých členských států, 

v plné přístupnosti databází obou organizací všem 

b) v implementaci procedur na ochranu národních znaků podle čl. 6 PUÚ

c) v oblasti technické a právní spolupráce mezi Mezinárodním úřadem WIPO a 

Sekretariátem WTO. 

WIPO se zavázalo poskytovat rozvojovým zemím WTO, bez ohledu na jejich 

členství ve WIPO, právní a technickou pomoc a je tak důležitým činitelem pro dosažení 

standardu požadovaného dohodou TRIPS.93

Dohoda TRIPS má, oproti většině smluv spravovaných organizací WIPO, větší 

počet smluvních stran.94 Rozdíl je způsoben hlavně počtem rozvojových zemí. 

Na konci druhého tisíciletí (1998) vzniká společná iniciativa WTO a WIPO na 

pomoci rozvojovým členským zemím TRIPS poskytnutím technické spolupráce, aby 

tyto rozvojové státy měly včas v souladu své právní řády s dohodou TRIPS. Přechodné 

období končilo rokem 2000 a vzhledem k rozsáhlosti a významu ochrany práv 

duševního vlastnictví bylo nezbytné podílet se na tvorbě a změně právních předpisů 

rozvojových zemí. Iniciativa se týkala jak ochrany patentové, tak například i možnosti

zaručení vymáhání práv při jejich porušování. Cílem bylo zmenšit prostor pro padělání, 

pirátství a jiné porušování práv duševního vlastnictví. Je zdůrazňován dopad práv 

duševního vlastnictví na technologický, kulturní, ekonomický a sociální rozvoj 

společnosti. Podobně spolupracují WIPO s WTO i v roce 2001, tentokráte zaměřující se 

na pomoc těm nejméně rozvinutým zemím, aby maximálně využily výhody dohody 

TRIPS, prostřednictvím různých způsobů účasti, například pomoc s přípravou 

legislativy, školení, zavádění institucí. Cílem je umožnit zemím přechod od integrace 

k participaci a přispět tak rozvoji jejich vlastního duševního vlastnictví. Zároveň je 

přesvědčit, že naplnění požadavků stanovených dohodou je pro jejich vlastní dobro a je 

                                               
93 Jen v letech 1996 – 2000 se na Sekretariát WIPO obrátilo 119 rozvojových zemí s žádostí o právní 
pomoc při tvorbě nových pravidel. Během této doby bylo prostřednictvím Sekretariátu vytvořeno 214 
návrhů norem duševního vlastnictví. V průběhu stejného období se Sekretariát také vyjádřil ke 235 
návrhům právních předpisů doručených od 134 rozvojových zemí. Zdroj: DRAHOS, Peter. Developing 
Countries and International Intellectual Property Standard-Setting. Journal of World Intellectual 
Property. 2002, č. 5, s. 776-777. 
94 Samotná organizace WIPO má ale ve srovnání s Dohodou TRIPS více smluvních stran. Řečí čísel 
185:153 ve prospěch organizace WIPO. Nejnověji k systému WTO přistupuje po 18 - ti letech 
vyjednávání i Rusko. Členem WTO není např. Srbsko, Bělorusko, Írán či Irák.  
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šancí k nastartování ekonomického a společenského rozvoje. Iniciativa měla dvě fáze, 

první fází byl regionální workshop, kde se reprezentanti jednotlivých států měli 

seznámit s koncepcí, principy a pravidly dohody TRIPS. Druhá fáze se zaměřila na 

vytvoření konkrétního specifického plánu pro jednotlivé země.  
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5. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví

5.1 Cesta k dohodě - Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Významnou úlohu v otázkách liberalizace mezinárodního obchodu sehrála ve 

20. století Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT – General Agreement on 

Tarrifs and Trade, dále jen „GATT 47“) nahrazená v polovině let 90. Světovou 

obchodní organizací (WTO – World Trade Organization). Zatímco WTO je organizací 

v pravém slova smyslu, u GATT 47 byla situace jiná. V období, kdy se úmluva GATT

47 formovala, se na základě Havanské charty počítalo se vznikem organizace ITO –

International Trade Organization, která měla poskytnout institucionální rámec 

světovému obchodu vedle dalších Bretonwoodských organizací.95 Základní představou 

bylo, že vedle OSN jako organizace politické, vznikne a bude k ní přidružena 

Mezinárodní obchodní organizace se širokou působností.96  ITO se ale v této podobě 

ustavit nepodařilo a byly realizovány jen některé části Havanské charty. Díky této 

skutečnosti původně pouze předběžná dohoda GATT 47 postupně přebírá některé 

funkce a role nevzniklé organizace a lze hovořit o stavu, kdy GATT 47 ve výsledku 

působí jako kvaziorganizace.97 Předmětem dohody GATT 47 byl pouze obchod se 

zbožím. Cílem Dohody GATT 47 bylo zejména minimalizovat celní a jiné obchodní 

překážky a odstranit diskriminaci v mezinárodním obchodě. Těchto cílů mělo být 

dosaženo pomocí a) doložky nejvyšších výhod a b) paritní doložky (národní režim). 

V současné době je Dohoda GATT jednou ze základních 

(pilířových) mnohostranných dohod WTO.

5.2 Cesta k dohodě - Výsledky Uruguayského kola

Tzv. Uruguayské kolo GATT bylo zahájené Deklarací z Punta del Este roku 

1986 a probíhalo až do roku 1994. Oproti kolům minulým přibyly problematiky 

obchodu se službami a oblast práv duševního vlastnictví. Velký prostor byl věnován 

otázce zmodernizování pravidel pro řešení sporů mezi smluvními stranami. Uruguayské 

kolo bylo zakončeno v dubnu 1994 na Ministerské konferenci GATT v Marrákeši a 

                                               
95 JACKSON, John Howard. The jurisprudence of GATT and the WTO: insights on treaty law and 
economic relations. New York: Cambridge University Press, 2000, s. 119.
96 FIKENTSCHER, W., práce cit. v pozn. č. 54, s. 56.
97 JACKSON, John H., dílo cit. v pozn. č. 95, s. 119.
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hlavním jeho výsledkem, bylo uzavření 25 mnohostranných mezinárodních dohod, 

z nichž tou nejvýznamnější byla Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace

(Agreement Establishing the World Trade Organization).98

5.3 Cesta k dohodě - Světová obchodní organizace

Organizace započala svojí činnost 1. ledna 1995. WTO navazuje na cíle GATT

47 (zejména liberalizace světového obchodu), angažuje se v otázkách pokračující 

globalizace a přispívá k řešení problémů souvisejících s propojováním trhů. WTO je 

dále místem kde dochází k vyjednání a vytváření nových dohod v rámci světového 

obchodu. Konečně organizace disponuje prostředky a nástroji pro řešení sporů ze 

zahrnutých dohod. Šíře záběru světové obchodní organizace je tedy značně široká. 

Zatímco dohoda GATT 47 upravovala hlavně obchod se zbožím, smlouvy WTO nyní 

zahrnují i obchodování se službami a otázky duševního vlastnictví. 

5.4 Cesta k dohodě - Příčiny vzniku 

Uruguayské kolo bylo zlomové pro oblast mezinárodní ochrany práv k 

duševnímu vlastnictví. Důvodem zařazení práv k duševnímu vlastnictví (PDV) do 

agendy Uruguayského kola byly podle Tomáše Dobřichovského a) zvyšující se podíl 

výrobků a služeb chráněných PDV b) zvyšující se podíl odvětví souvisejících s PDV na 

HDP c) porušování PDV poškozující majitele PDV investující značné prostředky do 

výzkumu a vývoje d) schodek obchodní bilance USA.99 Již bylo několikrát zmíněno, že 

specializované fórum pro tvorbu pravidel práv průmyslového vlastnictví (WIPO) bylo 

zablokováno ve své činnosti diametrálně odlišnými představami rozvojových a 

vyspělých zemí. Rostoucí obchod s padělaným zbožím způsoboval enormní ztráty 

společností z vyspělých zemí, následně vyvíjejících tlak na vlády daných zemí, aby 

zamezily globálnímu porušování práv z průmyslového vlastnictví. Silným argumentem 

byla eventualita propouštění zaměstnanců a omezení inovativní činnosti. Některé 

ekonomiky bez patřičné ochrany práv průmyslového vlastnictví zažívaly bezprecedentní 

boom v protikladu s poklesem výsledků ekonomicky tradičně silných zemí. Indie a 
                                               
98 Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (sděl. MZV 191/1995 Sb.) dále jen „ Dohoda o zřízení 
WTO“. Závěrečný akt podepsaný v Marrákéši 15. dubna 1994 ztělesňuje výsledky Uruguayského kola 
mnohostranného obchodního jednání. Závěrečný akt obsahuje Dohodu o zřízení světové obchodní 
organizace poskytující společný institucionální rámec a jednotlivé přílohy skládající se z odlišných 
mnohostranných obchodních dohod. Mezi ně řadíme i GATT 1994, GATS a TRIPS a DSU. 
99 DOBŘICHOVSKÝ, T., dílo cit. v pozn. č. 12, s. 26.
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Brazílie začínaly ukazovat svůj potenciál stát se vůdčím hráčem na poli mezinárodního 

obchodu.100 V kontextu uvedených okolností se nelze divit, že atmosféra mezinárodních 

vztahů byla naplněna napětím a nejistotou. USA částečně řešily nedostatek pravidel 

tvorbou bilaterálních úmluv. Skutečné překlenutí ale bylo možné, až zvětšením 

manévrovacího prostoru pro vyspělé země zařazením duševního vlastnictví pod agendu 

multilaterálních obchodních jednání. Zařazení komplexní dohody o duševním 

vlastnictví pod obchodní systém WTO můžeme shledávat jako dosti paradoxní. Přístup 

původního GATT 47 vůči opatřením sledujícím ochranu právům z duševního vlastnictví 

je nejlépe popsán jako „shovívavý, ale opatrný“, jelikož taková opatření jsou způsobilá 

narušit volný obchod a hospodářskou soutěž.101 Dochází ke střetu dvou protichůdných 

zájmů. Na jedné straně zájem na volném obchodu a na straně druhé opatření na ochranu 

duševního vlastnictví, svým charakterem volný obchod omezující. Spíše než v posunu 

doktrín je vsunutí dohody TRIPS mezi Marrákešské dohody výsledkem jakéhosi 

„handrkování“ ve kterém vyspělé státy nabízejí rozvojovým zemím lákavou možnost 

jednoduššího přístupu jejich výrobků na trh vyspělých zemí výměnou za přijetí 

pokročilé regulace ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Spolu s dalšími opatřeními 

vyspělých států (odpuštění dluhů, hrozba uvalení obchodních opatření)102 a metodou 

„take-it-or-leave-it“ je tak připraven prostor pro vytvoření návrhu, který je daleko 

striktnější a rozsáhlejší, než by dovolovala dohoda uzavřená na půdě WIPO. 

5.5 Dohoda TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS -

Trade – Related Aspects Of Intellectual Property Rights)103 byla vyjednána během tzv. 

Uruguayského kola a v současné době se jedná o nejkomplexnější multilaterální dohodu 

o právech z duševního vlastnictví a elementární pramen práva v této oblasti. Než 

vstoupila TRIPS v účinnost bylo možné na předměty duševního vlastnictví v rámci 

dohody GATT z roku 1947 aplikovat zřejmě pouze článek XX. Hlavní principy dohody 

jsou totožné jako pro GATT a GATS (General Agreement on Trade in Services), tedy 

princip národního zacházení a režim doložky nejvyšších výhod. 

                                               
100 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 34, s. 7.
101 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 8.
102 K tomu více YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 85 a 86
103 Viz. pozn. č. 10.
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Úmluva navazuje na dohodu o zřízení WIPO a inkorporuje a předpokládá 

dodržování závazku plynoucích z dvou hlavních úmluv, vztahujících se na oblast práv 

z duševního vlastnictví, a to Bernské a Pařížské úmluvy. Závazky z úmluv jsou povinny 

dodržovat i státy, které nejsou smluvními stranami Bernské či Pařížské úmluvy. Jsme 

tak svědky situace, kdy původně nesignatářské země se stávají simulovanými členy 

těchto úmluv, alespoň ve smyslu dodržování pravidel z dohod plynoucích. 

Základní charakteristikou dohody TRIPS je ochrana duševního vlastnictví, 

prostřednictvím začlenění do systému multilaterálního mezinárodního obchodu. O 

TRIPS se často mluví jako o jednom ze tří pilířů WTO, vedle smlouvy GATT a GATS. 

Smyslem dohody TRIPS není, aby každý konkrétní smluvní stát měl identicky 

upravenou oblast práv z duševního vlastnictví. Každý stát má pravomoc upravit práva

z duševního vlastnictví rozdílně, avšak za podmínky, že zaručí naplnění požadavku 

standardu minimální ochrany. Zůstává tak na vůli státu, zdali použije úpravu komfortní

s minimálními standardy, či půjde nad rámec těchto standardů a zavede úpravu 

přísnější. V souladu s výše uvedeným je proto smlouva TRIPS někdy popisována jako 

minimum standards agreement. Standard minimální ochrany je závazně vymezen a 

zahrnuje zejména: předmět duševního vlastnictví, jenž má být chráněn, jaká práva se 

k předmětu duševního vlastnictví vážou, možné výjimky z těchto práv, minimální délku 

ochrany. TRIPS nestanovuje způsob implementování povinností států do právních řádů, 

čímž respektuje odlišnosti hlavních právních kultur. 

Jiné specifikum dohody TRIPS spočívá ve skutečnosti, že obsahuje nejen 

pravidla hmotně právního charakteru, ale zavádí i standardy procesně právní, týkající se 

otázek vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.104 Podle některých autorů je tato část 

z hlediska vývoje nejzávažnějším úsekem dohody TRIPS.105 S tím lze plně souhlasit, 

jelikož bez stanovení minimálních standardů v oblasti vynucování práv je mezinárodně 

unifikovaný hmotně právní standard v praktickém životě značně oslaben. Dohoda 

určuje základní principy, které lze aplikovat na všechna řízení proti tomu, kdo porušuje 

hmotná práva stanovená úmluvou. Ustanovení se týkají jak řízení občanskoprávního, 

tak i správního a trestního. Občan každého členského státu se může v každém 

jednotlivém státě úmluvy při ochraně svých práv k duševnímu vlastnictví opřít o stejné 

minimální standardy a má tak dostatečné možnosti a prostředky jak se dovolat 
                                               
104 Část III Dohody TRIPS „ Prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví“.
105 DOBŘICHOVSKÝ, T., práce cit. v pozn. č. 28, s. 61.
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spravedlnosti. Příkladem procesního nástroje zaručeného dohodou TRIPS je právo na 

předběžné opatření proti protiprávnímu jednání. Preventivního charakteru jsou potom 

opatření vztahující se k hraničním kontrolám, určená k zamezení dovozu padělaného 

zboží.106 Zanesení nástrojů na dodržování práv k duševnímu vlastnictví reflektuje 

rostoucí význam práv duševního vlastnictví pro mezinárodní obchod a nutnost takový 

obchod chránit a jeho dodržování prosazovat, případně porušení té sankcionovat.

Velkým příspěvkem do mezinárodního systému práv duševního vlastnictví se 

stala možnost řešit spory z duševního vlastnictví na půdě WTO (více kapitola sedmá). 

Přijetí dohody TRIPS proběhlo formou tzv. single undertaking, tzn. jedním 

podpisem, se smluvní strana zavázala k dodržování pravidel ze všech dohod WTO. 

Dohoda TRIPS je závazná pro každého člena WTO.

5.5.1 Cíle dohody TRIPS

Cíle dohody TRIPS jsou obsaženy jak v Preambuli, tak v čl. 7 a projevuje se 

v nich jak myšlenky z Deklarace z Punta del Este, tak z „Mid-Term Review“ z let 

1988/89.107 Částečně můžeme původ cílů také přiřknout Návrhu mezinárodního kodexu 

chování při transferu technologií z roku 1985 (Draft International Code of Conduct on 

the Transfer of Technology)108 ze kterého jsou některé části převzaty.109 Preambule, 

významné interpretační vodítko, prohlašuje, že cílem dohody je odstraňovat deformace 

a překážky mezinárodního obchodu, poskytnout účinnou a adekvátní ochranu právům k 

duševnímu vlastnictví a zajistit, aby samotná ochrana a postupy při vymáhání práv 

z duševního vlastnictví nebyly překážkou pro obchod.110 Dále preambule uvádí, že 

dohoda vychází z potřeby nové regulace v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, která 

spočívá nejenom v regulaci zásad a standardů pro oblast práv k duševnímu vlastnictví, 

ale i v účinných donucovacích opatřeních. 

                                               
106 Čl. 51 a 52 Dohody TRIPS.
107 Oficiální webové stránky Světová obchodní organizace. Overview: The TRIPS Agreement 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm  
108 Dojednán na půdě organizace Konference OSN pro obchod a rozvoj.
109 YU, Peter K. The objectives and principles of TRIPS Agreement. [online]. s. 9. Dostupné z: 
http://www.peteryu.com/correa.pdf
110 Pro význam preambule na interpretaci dohody WTO viz např. spor WT DS/58 United States – Import 
prohibition on Certain Shrimp and Shrimp Products, „US – Shrimp“.
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Je možné říci, že v preambuli se promítly požadavky obou táborů, tedy jak 

vyspělých tak rozvojových zemí.111 Cíle uvedené v Preambuli musí být vykládány v 

souvislosti s čl. 7, podle kterého ochrana a vymáhání práv z duševního vlastnictví má 

přispívat k technologickému rozvoji a transferu technologií ke vzájemnému prospěchu 

výrobců a uživatelů způsobem, který napomáhá v rozvoji sociálního a ekonomického 

blahobytu, při rozumné vyváženosti práv a povinností. Účelem dohody TRIPS nebylo

sepsat podrobná pravidla, ale vymezit závazný rámec popsáním určitých situací a 

ponechat tak prostor smluvním státům na uvážení při přijímání jednotlivých opatření.

5.5.2 Přechodné období (transition period)

Převažuje názor, že standardy z dohody TRIPS jsou nastaveny až přespříliš

ambiciózně a neodpovídají dosaženému stavu ekonomiky a poznání v rozvojových 

zemích.112 Připomeňme si, že zakotvení vysoké ochrany předmětů práv průmyslového 

vlastnictví bylo jedním ze základních požadavků ze strany vyspělých zemí. Představa, 

že rozvojové země během okamžiku zavedou hmotněprávní a procesněprávní pravidla, 

které by zaručovaly stejnou míru ochrany jako je běžná ve vyspělých zemích, je mimo 

realitu. Jedním z nástrojů jak s touto skutečností bojovat, bylo ujednání institutu

přechodného období. Podle některých autorů, ale délka přechodných období není 

realistická a problémy implementovat do svého právního řádu závazky vyplývající 

z dohody ve stanovené lhůtě by mělo i mnoho vyspělých zemí, ačkoli disponují 

mnohem sofistikovanějším právním prostředím a většími ekonomickými zdroji.113 Co 

ještě zhoršuje situaci rozvojových zemí je praxe uzavírání bilaterálních úmluv, které 

častokrát obsahují i vyšší standardy a zároveň neposkytují žádná přechodná období. 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví nabyla účinnosti dne 

1. ledna 1995. Pravidla, vyplývající ze smlouvy TRIPS, musely být implementovány do 

právního řádu členského státu maximálně do okamžiku skončení lhůty nazývané jako 

„přechodné období“. Smluvní stát musí naplnit požadavky dané jak pro právo 

                                               
111 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 13.
112 Například MUSUNGU, Sisule F a DUTFIELD, Graham. Multilateral agreements and a TRIPS - plus 
world: The World Intellectual Property Organization. TRIPS Issues Papers [online]. 2003, č. 3. Dostupné 
z: http://www.geneva.quno.info/pdf/WIPO%28A4%29final0304.pdf nebo DRAHOS, Peter. Thinking 
strategically about intellectual property rights [online]. 1997., s. 201. Dostupné z: 
http://www.anu.edu.au/fellows/pdrahos/articles/pdfs/1997thinkingstratippolicy.pdf. Peter Drahos se 
v daném článku pozastavuje nad nevýhodností dohody TRIPS pro rozvojové země a představuje sedm 
možných strategií jak eliminovat nepříznivé důsledky dohody.
113 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 38.
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patentové, obchodních známek, právo autorské a pro jiné předměty duševního 

vlastnictví, tak i požadavky na efektivní vymahatelnost práv z duševního vlastnictví, 

aby předešel padělání, pirátství a jiném porušování práv z duševního vlastnictví. Pro 

dosažení souladu právních řádů vyspělých členských zemí s dohodou TRIPS byla 

stanovena lhůta jednoho roku. Na základě čl. 65(2) se od 1. ledna 1996 staly pro 

všechny smluvní strany, bez ohledu na jim poskytnuté přechodné období, 

aplikovatelnými čl. 3, 4 a 5 dohody TRIPS, tedy ustanovení o zásadě národního režimu 

o doložce nejvyšších výhod. 

U rozvojových států a států s ekonomikou na cestě k tržnímu hospodářství činila 

o 4 roky déle, což znamenalo, že nemusely aplikovat ustanovení dohody TRIPS až do 1. 

ledna 2000. Přechodné období pro rozvojové země obsahovalo výjimku v čl. 64(5) 

dohody TRIPS, na základě které pokud stát nezvládl zavést ochranu u určitých druhů 

patentů v daném období, bylo mu poskytnuto dalších 5 let pro nápravu. Některé 

rozvojové země dané možnosti využily a odložily patentovou ochranu zejména na 

farmaceutické výrobky a agrochemické výrobky až na rok 2005. Pro farmaceutické a 

agrochemické výrobky však platilo, že rozvojové země musí přijmout patentovou 

přihlášku již od začátku přechodného období, ač samotné rozhodnutí, zdali bude, či 

nebude patent udělen, být přijato nemuselo. Dále pokud vláda nechala vstoupit na trh 

relevantní farmaceutické či zemědělské výrobky během přechodného období musela 

poskytnout žadateli patentu exkluzivní marketingová práva na 5 let nebo do doby než 

byl rozhodnuto o udělení patentu.

Nejdelší lhůta byla poskytnuta nejméně rozvinutým zemím. Takové státy měly 

původně povinnost aplikovat dohodu od 1. ledna 2006. V průběhu roku 2005 se ale 

signatáři úmluvy dohodly na prodloužení této lhůty a to až do 1. července 2013, 

popřípadě do okamžiku, kdy se stát přestane řadit mezi nejméně rozvinuté země. Na 

základě Deklarace z Doha platí, že nejméně rozvinuté země jsou povinny poskytovat 

patent na farmaceutické výrobky až od roku 2016.

Nová legislativa členských států už musí být v souladu s dohodou TRIPS.  

Nerozporuplnost národní úpravy s dohodou TRIPS zkoumá Rada TRIPS a to až po 

vypršení lhůty pro transpozici, čili po vypršení přechodného období.114 Během tohoto 

období stát není povinen informovat WTO ani ostatní členské státy o svých postupech a 

                                               
114 Čl. 71(1) Dohody TRIPS.
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stavu legislativy. Dohoda TRIPS je platná i pro nově přistupující země k WTO. Takové

země se ve svém přístupovém protokolu zavazují dodržovat smlouvu TRIPS a to 

většinou hned od okamžiku, kdy se oficiálně stanou členským státem a v takovém 

případě jim není poskytnuto žádné přechodné období. Vždy ale záleží na konkrétních 

dojednaných přístupových podmínkách.

5.5.3 Rozsah úmluvy115

Pro účely smlouvy TRIPS se výrazem duševní vlastnictví rozumí všechny 

kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem oddílu 1 až 7 druhé části 

dohody116:

Oddíl 1 Autorské právo a práva příbuzná

Oddíl 2 Ochranné známky

Oddíl 3 Zeměpisná označení

Oddíl 4 Průmyslové vzory

Oddíl 5 Patenty

Oddíl 6 Topografie integrovaných obvodů

Oddíl 7 Ochrana nezveřejněných informací

5.5.4 Vztah k ostatním úmluvám průmyslového vlastnictví

Ustanovení dohody TRIPS upravují její vztah k jiným úmluvám práva 

duševního vlastnictví.117 Z hlediska práva průmyslového jsou významné články 

vztahující se k PUÚ. Podle dohody TRIPS jsou členské státy povinny mít svojí právní 

úpravu průmyslového vlastnictví v souladu se základní úmluvou v oblasti 

průmyslového vlastnictví v současné době spravovanou institucí WIPO – Pařížskou 

                                               
115 Dohoda TRIPS explicitně nevyjmenovává všechny druhy průmyslového vlastnictví. Chybí například 
užitné vzory, nebo obchodní jména. Jak ale vyvodil panel v rozhodnutí US -  211 Omnibus Appropriation 
Act of 1998 WT/DS176 , na základě inkorporace PUÚ podle čl. 2(1) se ochrana vztahuje i na obchodní 
jména upravená v PUÚ. Obdobná interpretace se použije i na užitné vzory. Dohoda TRIPS dále přímo 
nemluví o označení původu (designations of origin). Jak však potvrdil panel ve věci  European 
Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications of Agricultural Products and 
Foodstuffs není sporu, že tento výraz spadá pod pojem zeměpisné označení (geographical indications) 
WT/DS290/R bod 7.178. Report panelu ze dne 15. března 2005. 
116 Čl. 1 (2) Dohody TRIPS.
117 Bernská úmluva, Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a 
rozhlasových organizací, Smlouva o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů, PUÚ.
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úmluvou.118 Smluvní strana se na základě této klauzule zavazuje aplikovat vyjmenovaná 

ustanovení Pařížské úmluvy na fyzické a právnické osoby všech dalších členů. Dohoda 

TRIPS je někdy též nazývána Berne and Paris – plus agreement. Některá ustanovení 

pařížské úmluvy jsou tak inkorporována do režimu dohody TRIPS, což přináší několik 

pozitivních důsledků. V prvé řadě je to rozšíření počtu států s unifikovanou úpravou a 

stejným minimálním standardem v ochraně práv k průmyslovému vlastnictví. Druhým 

pozitivem je možnost řešení sporů vzniklých porušením pravidel Pařížské úmluvy 

prostřednictvím DSU.119 Dohoda TRIPS dále vymezuje svoje postavení vůči PUÚ tak, 

že žádné ustanovení dohody TRIPS neruší již existující povinnosti mezi jednotlivými 

státy vzniklé na základě Pařížské úmluvy.120 Je potřeba oddělit případy, kdy jedna 

strana je členským státem jak dohody TRIPS, tak PUÚ a druhá pouze smluvní stranou 

PUÚ. V takovém případě se jejich vzájemné vztahy budou i nadále řídit Pařížskou 

úmluvou.121

5.5.6 Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví

Důležitou roli v činnosti TRIPS hraje Rada pro obchodní aspekty práv 

k duševnímu vlastnictví (TRIPS Council, Rada pro TRIPS), ve které je zastoupena 

každá smluvní strana WTO. Rada je zejména zodpovědná za kontrolu plnění závazků 

členských států, které pro ně vyplývají z dohody TRIPS. Rada pro TRIPS má pravomoc 

a zároveň povinnost přezkoumávat aktuálnost a uplatňování dohody TRIPS po uplynutí 

přechodného období a pak každé dva roky a též kdykoli, kdy podle jejího názoru ve 

světle nových skutečností jsou dány podmínky ke změně či rozšíření dohody.122 Podle 

článku 63(2) mají strany povinnost notifikovat Radě každou vnitrostátní úpravu práv 

z duševního vlastnictví. Notifikace slouží nejen Radě TRIPS jako podklad pro kontrolu 

legislativy jednotlivých států, ale i jednotlivým smluvním stranám v souladu se zásadou

transparentnosti. Zásada se dále promítá i v povinnosti poskytovat informace o 

relevantních soudních a správních rozhodnutích. Členové mají také povinnost předložit 

k přezkoumání bilaterální dohody z oblasti práv duševního vlastnictví. Rada pro TRIPS 

                                               
118 Konkrétně čl. 2 Dohody TRIPS stanovuje „Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové 
dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy“. 
119 Více k DSU viz kapitola sedmá.
120 Čl. 2 (2) Dohody TRIPS.
121 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 21.
122 Čl. 71 (1) Dohody TRIPS.
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slouží jako forum, na kterém mohou mezi sebou členové diskutovat všechny případné 

nesrovnalosti, problémy či rozdílné názory a také se domlouvat na dalším postupu ve 

vývoji ochrany duševního vlastnictví. 

5.5.7 TRIPS - plus pravidla

Jedním z pilířů dohody TRIPS je stanovení minimálního standardu práv 

průmyslového vlastnictví.123 Pro smluvní státy dohody TRIPS to při vyjednávání a 

uzavírání budoucích smluv znamená, že nesmí tyto úmluvy poskytnout nižší standart, 

než je obsažen v dohodě TRIPS. Takové úmluvy tedy musí obsahovat stejnou nebo 

vyšší míru ochrany práv průmyslového vlastnictví, tedy TRIPS – plus pravidla. Podle 

Petera Drahos spadají pod TRIPS-plus úmluvy

a) smlouvy, které zakládají vyšší míru standardu ochrany

b) smlouvy, které eliminují možnost volby danou standardem dohody TRIPS.124

Otázka TRIPS – plus pravidla má blízkou spojitost s problematikou uzavírání 

bilaterálních a plurilaterálních úmluv ve spojitosti s uplatňováním zásad národního 

zacházení a doložky nejvyšších výhod. 

                                               
123 Stanovení minimálního standardu práv průmyslového vlastnictví dohodou, není ale výsadou pouze 
dohody TRIPS, nýbrž nástrojem užívaným i v dalších úmluvách o průmyslovém vlastnictví, ať už 
bilaterálních či multilaterálních. O obsahu navazujících úmluv platí stejné pravidlo, jako u Dohody 
TRIPS.
124 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 21, s. 4.
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6. Zásady průmyslově právních mezinárodních úmluv 

Systém mezinárodní ochrany práv k průmyslovému vlastnictví je tvořen 

multilaterálními, regionálními a bilaterálnímu úmluvami. Pro pochopení souvislostí

systému je nezbytná analýza principů, na kterých mezinárodní ochrana práv 

k průmyslovému vlastnictví stojí. Zásady jsou důležitým vodítkem pro tvorbu úmluv a 

jejich částí, pro jejich interpretaci i aplikaci a v neposlední řadě i pro určení rozsahu 

práv a povinností vyplývajících z úmluv.

6.1 Zásada teritoriality

Prvotní a základní zásadou práv průmyslového vlastnictví, při nutnosti zdůraznit 

její národní charakter, je zásada teritoriality. Princip se opírá o projev svrchovanosti 

státu, který veřejnoprávním aktem přiznává žadateli právo k užívání a ochraně předmětu 

průmyslového vlastnictví. Ochrana je poskytována jen pro území toho státu, ve kterém 

byla podána přihláška a ve kterém byly splněny podmínky stanovené právní řádem pro 

získání této ochrany (lex loci protectionis). Pro oblast průmyslového vlastnictví to 

v praktickém životě může znamenat, že přihlašovatel vynálezu musí podat přihlášku a 

splnit podmínky v každém státě, ve kterém žádá získání ochrany. Těžkost a zdlouhavost 

postupu, tak aby byly splněny rozdílné požadavky jednotlivých států, je více než jasná. 

Důsledky tohoto pojetí pociťují zejména menší výrobci, kteří si z finančních, časových,

administrativních a dalších důvodů nemohou dovolit žádat o ochranu v každé zemi.

Mnoho států navíc vyžaduje pro přiznání patentu novost, čímž je myšlena novost

absolutní, celosvětová. Na základě principu teritoriality, pokud je doveden do 

absolutního rozsahu, je nemyslitelné získat patentovou ochranu na stejný vynález ve 

více zemích. Na druhou stranu je nutno přiznat, že zásada teritoriální působnost 

průmyslových práv je zásadou stále živou, neboť „ochrana průmyslových práv je 

poskytována toliko na území toho státu, který určité konkrétní právo chrání“.125 S tím 

lze určitě souhlasit, s upřesněním, že mluvíme o jádru tohoto principu. S vědomím výše 

uvedeného není zásada teritoriality ve své původní podobě pro systém mezinárodní 

ochrany práv k průmyslovému vlastnictví použitelná, jelikož by nebylo možné dojít 

k řádné a adekvátní ochraně práv k průmyslovému vlastnictví. Proto je od 19. století 

tento princip na mezinárodní úrovni různými způsoby postupně modifikován a 
                                               
125 HÁK, J., dílo cit. v pozn. č. 8, s. 12. 
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prolamován. Jako jedna z příčin stojící za překonáním teritoriální působnosti jsou 

uváděny zvyšující se náklady na vývoj a výzkum nových technologií, které jsou často 

diametrálně vyšší než v minulosti.126 Prvotní iniciativu vnesly do této problematiky 

zejména velké průmyslové podniky, jak evropské, tak americké, které se snažily 

překonat územní omezenost průmyslových práv, která ve spojení s vlastností 

potenciální ubiquity snižovala hospodářskou hodnotu předmětů průmyslového 

vlastnictví.127 Podle některých autorů bylo významným faktorem, stojícím za vznikem

nového systému překonávajícího zásadu teritoriality, lobby rakouských a německých 

patentových právníků.128

V popředí zásad současného mezinárodního systému ochrany práv k duševnímu 

vlastnictví stojí dvě cizinecké nediskriminační zásady.

6.2 Národní zacházení (national treatment)

Klíčovou zásadou mezinárodní ochrany práv k průmyslovému vlastnictví je 

princip národního zacházení (též asimilační režim), jenž je významným nástrojem pro 

unifikaci národních legislativ v oblasti práv průmyslového vlastnictví, a spolu se 

stanovením minimálních standardů a koordinační činností unií přispívá k harmonizaci

pravidel v rámci jednotlivých národních systémů práv k duševnímu vlastnictví.129

Oblast průmyslového vlastnictví není v tomto směru ničím výjimečná, protože lze 

konstatovat, že princip národního zacházení je dnes jedním ze základních postojů 

politiky zahraničních vztahů většiny zemí. 

O začlenění národního režimu do systému mezinárodní ochrany průmyslového 

vlastnictví bylo rozhodnuto již během Mezinárodního kongresu o průmyslovém 

vlastnictví, konaného v Paříži roku 1878, s cílem nahradit dříve užívaný princip 

vzájemnosti.130 Podstata národního zacházení spočívá v povinnosti státu postupovat 

rovnocenně vůči subjektům cizích států ve srovnání s přístupem ke svým subjektům a 

poskytnout cizincům stejnou míru ochrany, tedy nedělat rozdíly mezi domácími a 

                                               
126 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 25.
127 KUČERA, Z., dílo cit. v pozn. č. 7, s. 286.
128 MUSUNGU, Sisule F a DUTFIELD G., práce cit. v pozn. č. 112, s. 4. 
129 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 17.
130 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 16.
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cizími subjekty.131 Aplikací této zásady je vyloučeno, aby smluvní stát A poskytnul 

subjektům ze smluvního státu B například kratší dobu patentové ochrany jen z toho 

důvodu, že tato kratší doba je poskytovaná patentům ve státě B. Švýcarsko po vzniku 

Pařížské unie nemělo svůj vlastní patentový systém a neexistovala tedy možnost, jak 

v této zemi ochránit na konci 19. století svůj vynález. Díky zásadě národního zacházení, 

ale musel členský stát Pařížské unie přiznat švýcarským výrobcům stejné právo na 

patent, jako svým vlastním subjektům.132

Princip národního zacházení sice nahradil princip vzájemnosti, ale při kombinaci 

dvou faktorů, v podobě národního režimu a harmonizace vnitrostátních úprav, je 

aplikovaná ochrana totožná jako při aplikaci formální reciprocity.133 Aplikace 

národního režimu skutečně může být pouze mezičlánkem u vývoje k 

univerzální harmonizované úpravě. Už v roce 1883 při přípravě Bernské úmluvy 

navrhla německá delegace vytvoření rozsáhlé kodifikace autorského práva, která by 

unifikovala právní úpravu v jednotlivých zemích, namísto použití asimilačního 

principu.134 Návrh byl následně odmítnut většinou zemí, jelikož taková kodifikace by si 

vyžádala rozsáhlé změny v právních řádech jednotlivých zemí.

                                               
131 Srovnání formulací zásady národního zacházení. 

Dohoda TRIPS 

Článek 3

1) Každý Člen poskytne občanům ostatních Členů zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje 
svým vlastním občanům, týkající se ochrany duševního vlastnictví s výjimkami již poskytnutými v 
Pařížské úmluvě (1967), Bernské úmluvě (1971), Římské úmluvě a Smlouvě o duševním vlastnictví 
v oboru integrovaných obvodů. Pokud jde o výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů a 
rozhlasové organizace, vztahuje se tato povinnost pouze k právům, poskytnutým podle této 
Dohody. Kterýkoli Člen, který využije možností, poskytnutých v článku 6 Bernské úmluvy (1971) 
nebo v odstavci 1 b) článku 16 Římské úmluvy, učiní oznámení podle těchto ustanovení Radě pro 
TRIPS. 

Pařížská unijní úmluva

Článek 2

1) Příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech 
ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou 
příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště stanovených touto Úmluvou. Budou tedy 
požívat stejné ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoliv 
porušování jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy 
příslušníkům vlastních států 

132 DUTFIELD, Graham. Intellectual property rights and the life science industries: a twentieth century 
history. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2003, s. 57.
133 DRAHOS, P., práce cit. v pozn. č. 112, s. 203. 
134 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 32.
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Pro bližší představu co zahrnuje termín ochrana průmyslového vlastnictví, 

můžeme vyjít ze stanoviska v poznámce ke článku 3 dohody TRIPS, podle které se 

ochrana se vztahuje na záležitostí týkající se přístupnosti, nabývání, rozsahu, 

dodržování a vynutitelnosti práv duševního vlastnictví a dále záležitostí týkající se užití 

práv duševního vlastnictví konkrétně stanovené touto dohodou.135,136 Je potřeba zmínit, 

že v jiných oblastech práva se může podstata tohoto principu lišit. Např. v dohodě 

GATT137, kde se zásadou národního zacházení také operuje, je podstatou 

nediskriminačního zacházení rovný přístup k domácím a zahraničním výrobkům. Lze se 

ale domnívat, že tato odlišnost nezpůsobuje zásadní překážku v interpretaci a chápání 

tohoto principu, jak ve známém rozhodnutí US – Section 211 Appropriation Act 138

deklaroval odvolací orgán (a potvrdil stanovisko panelu) WTO, ve kterém se mimo jiné 

vyjádřil i k rozdílu v dohodě TRIPS a GATT z roku 1994 stran zásady národního 

zacházení.139 Podle tohoto rozhodnutí lze, s ohledem na podobnost ustanovení obou 

dohod o národním zacházení, použít na čl. 3.1 dohody TRIPS jurisprudenci vztahující 

se ke čl. III odst 4 Dohody GATT 1994. Z těch relevantních zmiňme například 

rozhodnutí panelu GATT ve věci US - Section 337.140

Myšlenka byla dále rozvinuta ve zprávě panelu ve věci EC – Trademarks and 

Geographical Indications z roku 2005, ve kterém se píše, že interpretace režimu 

                                               
135 Dohoda TRIPS, na rozdíl od jiných úmluv z oblasti práv k duševnímu vlastnictví, upravuje i 
dodržování práv k duševnímu vlastnictví, proto se zásada národního zacházení musí v případě dohody 
TRIPS vztahovat i na tuto část. 
136 Panel ve věci Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry (Indonesia – Autos) 
konstatoval, že princip národního zacházení podle Dohody TRIPS se vztahuje právě jen na ochranu 
duševního vlastnictví, přičemž vymezení pojmu „ochrana“ musí vycházet z poznámky číslo 3 k Dohodě  
TRIPS. Z tohoto důvodu vyvodil, že nelze povinnost národního režimu na základě Dohody TRIPS 
vztáhnout na cla, pobídky, či jiná podpůrná opatření. Report panelu WT/DS54/R, WT/DS55/R, 
WT/DS59/R, WT/DS64/R bod 14.273 ze dne 2. července 1998.
137 Národní zacházení je v Dohodě GATT 1994 upraveno v článku III odstavec 4.
138 WT/DS176 United States – Section 211 Omnibus Appropriatons Act of 1998, „US – Havana Club“. 
Základní otázka posuzovaného případu byla, zdali můžou USA odmítnout práva k určitým obchodním 
známkám, které byly podle americké strany „zkonfiskovány“ Kubánskou vládou. 
139 „ ...as the language of Article 3.1 of the TRIPS Agreement , in particular, is similar to that Article 
III:4 of the GATT 94, the jurisprudence on Article III:4 of the GATT 94 may be useful in interpreting the 
national treatment obligation in the TRIPS Agreement.“  US – Section 211 Omnibus Appropriations Act 
of 1998  WT/DS/176/AB/R bod 242, Report odvolacího orgánu ze dne 1. února 2002. 
140 United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 BISD 36S/345. Report panelu ze dne 7. listopadu 
1989.
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národního zacházení podle jiných dohod WTO může mít význam při výkladu článku 3 

odstavce 1 dohody TRIPS, ale vždy je nutné přihlédnout ke specifikům úmluv.141

6.3 Doložka nejvyšších výhod (most-favoured-nation)

Zásada nejvyšších výhod je princip charakteristický pro vztahy v mezinárodním 

obchodu zejména díky Úmluvě GATT z roku 1947. Mluvíme o nediskriminační zásadě, 

která zajišťuje, že je ke všem cizincům přistupováno stejně. V oblasti práv 

průmyslového vlastnictví je aplikována teprve krátce, a to na základě integrace ochrany 

práv k duševnímu vlastnictví do právního rámce mezinárodního obchodu 

prostřednictvím dohody TRIPS.142 Podle této zásady jednotlivé členské země nemohou 

činit rozdíly mezi jejich obchodními partnery, což znamená, že jakákoli výhoda 

poskytnutá členským státem TRIPS občanům jiné země (tedy nejen občanům smluvních 

stran), musí být ve stejné míře poskytnuta občanům jakéhokoli jiného členského státu.

Jakákoli úmluva, ve které je smluvní stranou člen WTO a která obsahuje ustanovení o 

právech duševního vlastnictví, může rozšířit přinést výhody též všem ostatním členům 

WTO. Fundamentální význam doložky nejvyšších výhod pro dohodu TRIPS potvrdil 

                                               
141 Report panelu ze dne 15. března 2005 WT/DS174/R ve věci European Communities – Protection of 
Trademarks and Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs, bod 7.135 
142 Článek 4 Dohody TRIPS 

Zacházení podle nejvyšších výhod 

Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, bude jakákoli výhoda, přednost, výsada nebo 
osvobození přiznaná Členem občanům kterékoli jiné země, přiznána ihned a bezpodmínečně 
občanům všech ostatních Členů. Z této povinnosti jsou zproštěny jakékoli Členem přiznané
výhody, přednosti, výsady nebo osvobození:

a) vyplývající z mezinárodních dohod o právní pomoci nebo výkonu práva obecné povahy a 
neomezující se zvláště na ochranu duševního vlastnictví

b) poskytnuté v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy (1971) nebo Římské úmluvy, které 
opravňují, aby poskytnuté zacházení bylo záležitostí nikoli národního zacházení, nýbrž zacházení 
poskytnutého v jiné zemi;

c) týkající se práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a provozovaného rozhlasového

a televizního vysílání, která nejsou poskytnuta touto Dohodou;

d) vyplývající z mezinárodních dohod, vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví, které vstoupily v 
platnost před vstupem v platnost Dohody o WTO za předpokladu, že takové dohody budou oznámeny 
Radě pro TRIPS a nepředstavují svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci vůči občanům ostatních 
Členů.
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Apelační orgán v již zmiňovaném rozhodnutí v případu US – Section 211 Omnibus 

Appropriation Act of 1998.143

Je zřejmé, že zásada doložky nejvyšších výhod je mocný nástroj pro vývoj 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví. V ideálním případě je výsledkem aplikace této 

zásady nepřetržité snižování překážek v obchodování a zvyšování standardu ochrany 

práv k průmyslovému vlastnictví. Nepřekvapí nás, že mnohé státy přijímají tuto doložku

s rozpaky.

V dohodě TRIPS je doložka nejvyšších výhod limitována principem národního 

zacházení a výjimkami na základě článku 4 písm. a) až d) dohody TRIPS.144 Četnost

bilaterálních úmluv mezi vyspělými zeměmi a rozvojovými státy je zřejmě důvodem 

začlenění výjimky, na základě které, se doložka nejvyšších výhod nepoužije na úmluvy,

vztahující se k ochraně průmyslového vlastnictví, které vstoupily v platnost před 

platností dohody TRIPS. Právě formulace výjimek spolu se skutečností, že doložka 

nejvyšších výhod nebyla dříve v oblasti práv duševního vlastnictví používána, způsobují 

nejistotu, ve kterých případech se má tento princip aplikovat. Důležitá zde bude 

rozhodovací a interpretační činnost orgánů DSU.

6.3.1 Vztah zásady národního zacházení a doložky nejvyšších výhod

Oba základní principy dohody TRIPS přispívají ke zvyšování standardu ochrany 

práv průmyslového vlastnictví. Pokud se ale podíváme na zásady a jejich znění 

pozorněji, zjistíme, že naprostou většinu z množiny případů, při kterých dochází 

k rozšíření ochrany průmyslového vlastnictví, musí tvořit zásada národního zacházení. 

V praktickém životě totiž vstřebává většinu možností aplikace doložky nejvyšších 

výhod a je základním omezením této doložky. Pokud totiž strana A uzavře dohodu se 

stranou B, bude povinna aplikovat výsledky dohody vůči subjektům ostatních stran již 

na základě zásady národního režimu. Dohoda TRIPS ani interpretační činnost panelu 

nestanovují poměr těchto zásad. Vzhledem k zakořenění zásady národního zacházení 

v úmluvách o průmyslovém vlastnictví již po více než 100 let, lze však předpokládat, že 

doložka nejvyšších výhod má podpůrný charakter a použije se pouze tehdy, pokud nelze 

                                               
143 Report odvolacího orgánu ze dne 1. února 2002 WT/DS/176/AB/R ve věci US – Section 211 Omnibus 
Appropriations Act of 1998, bod 297.
144 Viz pozn. č. 142.
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na tyto případy vztáhnout národní režim.145 Doložka nejvyšších výhod je tak využitelná 

prakticky jen v případě, pokud dohoda nezavádí nová práva vnitrostátním subjektům ale 

pouze cizincům. Tento závěr podporuje zpráva panelu ve sporu EC – Trademarks and 

Geographical Indications, podle které se doložka nejvyšších výhod aplikuje zejména 

tehdy, kdy člen poskytne subjektům jiného státu vyšší ochranu než svým vlastním 

subjektům a taková ochrana musí být zároveň vyšší než minimální standard stanovený 

dohodou TRIPS.146 Podle Dobřichovského a Kříže je pak druhým možným příkladem 

užití doložky nejvyšších výhod situace, kdy „právo je uděleno nikoliv na základě 

národního zacházení, ale na dobrovolném principu“.147

6.4 Zásady dohody TRIPS

Principy na kterých je postavena dohoda TRIPS, nejkomplexnější a 

nejmodernější úmluva o duševním vlastnictví, jsou užitečným institutem pro bližší 

poznání fungování organismu mezinárodního systému ochrany duševního vlastnictví, 

proto se o některých z nich alespoň pár řádky zmíním.  

6.4.1 Zásada rovnováhy (vyrovnaná ochrana)

Zásady rovnováhy je pojem, který se dá interpretovat mnohým způsobem. 

Správná ochrana práv z duševního vlastnictví má zejména vytvářet rovnováhu mezi 

soukromými právy, poskytnuté oprávněnému subjektu z práv duševního vlastnictví a 

veřejným zájmem. Rovnováha se tedy hledá mezi oprávněními subjektu, které ho mají 

motivovat a přesvědčit k tvůrčí činnosti a možností výsledek tvůrčí činnosti použít, či 

k němu umožnit přístup. Vynálezy a tvůrčí činnost by měly poskytovat společenské a 

technologické přínosy. Způsob ochrany je předpokladem pro společenské využití tvůrčí 

činnosti. Například každý patent musí být zveřejněn a ostatní tak můžou reagovat na 

dosažený stav a pokusit se o navázání a vylepšení. Se zásadou rovnováhy souvisí 

princip transferu technologií, podle kterého má ochrana průmyslového vlastnictví 

                                               
145 Obdobně Report panelu ze dne 15. března 2005 WT/DS174/R ve věci European Communities –
Protection of Trademarks and Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs, bod 
7.709.
146 Report panelu ze dne 15. března 2005 WT/DS174/R  ve věci European Communities – Protection of 
Trademarks and Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs, bod 7.702.
147 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a KŘÍŽ, Jan. Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle 
dohody TRIPS. In: KŘÍŽ, Jan. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: evropské a 
mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2010, s. 
88.
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sloužit jak technickým inovacím, tak transferu technologií. Z ochrany mají těžit jak 

výrobci, tak i uživatelé. Jak ekonomiky, tak společnost.

Rovnováhou dále rozumíme kompromis mezi dlouhodobým a krátkodobým 

společenským cílem. Společnost z dlouhodobého hlediska těží z výsledků tvůrčí 

činnosti a to i v období, kdy již ochrana pomine a výsledek tvůrčí činnosti je možné 

volně užívat. Vlády navíc mají možnost v případech, kdy by ochrana byla v rozporu 

s veřejným zájmem, možnost aplikovat různé výjimky, aby bylo dosáhnuto cílů 

v oblasti sociální péče a rozvoje. Tradičním příkladem je užití nucené licence.

O jiné rovnováze, vztahující se zejména na patenty na farmaceutické výrobky,

mluví Miguel Rodiguez Mendoza „ Výzvou, které teď čelíme, je jak dosáhnout vhodné 

rovnováhy mezi sdílením vysokých nákladů spojené s výzkumnou a vědeckou činností a 

zároveň sdílení těchto aktivit, aby byly přístupné nové léky pro léčbu různých nemocí po 

celém světě. Práva k duševnímu vlastnictví jsou nezbytnou součástí této rovnováhy.“148

Podle jeho slov žádná společnost nebude investovat do výzkumu bez záruky exklusivity 

v užívání výsledků této činnosti a zároveň je jasné, že systém ochrany práv duševního 

vlastnictví sám o sobě nezaručuje, že budou vyvíjeny léky pro nemoci, které ohrožují 

chudé lidi v rozvojových zemích, čili lidi s omezenou kupní silou. V těchto případech je 

nutná aktivita a společenská odpovědnost vlád vyspělých zemí, nevládních organizací, 

mezinárodních organizací, stejně jako průmyslu samotného. Je povzbudivé, že tento 

faktor má u mnoho firem nezanedbatelný vliv na cenu patentovaných výrobků a též je 

příznivým trendem dofinancovávání zdravotní péče v chudých zemích, ať už pro 

konzumenty, či pro společnosti.

6.4.2 Zásada veřejného zájmu

Zakotvena v čl. 8 dohody TRIPS představuje princip, který se do dohody dostal 

zásluhou rozvojových zemí a které si od něho slibují výrazný manévrovací prostor pro 

implementaci a interpretaci pravidel daných dohodou. Podle zásady veřejného zájmu je 

umožněno státům přijmout opatření podporující ochranu veřejného zdraví, nebo 

opatření, která sledují podpoření vitálního sektoru pro ekonomický a sociální rozvoj 

daného státu. Jediné omezení pro charakteristiku takových opatření je nutný jejich

                                               
148 Řeč přednesená v říjnu 2000, tedy ještě před přijetím Deklarace z Doha. Zdroj: 
http://www.wto.org/english/news_e/news00_e/tn_rodrig_sep00_e.htm
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soulad s ustanoveními dohody. U zásady veřejného zájmu je zřejmá provázanost se 

zásadou minimálního standardu a určení souladu, či nesouladu může být obzvláště 

obtížné. Lze se domnívat, že opatření, jejichž prvotním účelem by sice byla ochrana 

veřejného zájmu, ale zároveň by taková opatření nebyla v souladu s minimálním 

standardem požadovaným úmluvou, by se mohly stát příčinou vznesení stížnosti podle 

DSU. Panel by pak posuzoval soulad s dohodou jako celku, tedy včetně preambule, cílů 

a zásad. 

Zásada veřejného zdraví představuje vysokou míru flexibility při implementaci 

dohody. Možnost širokého užití zásady veřejného zájmu byla v roce 2001 potvrzena 

Deklarací z Doha o dohodě TRIPS a veřejném zdraví.

6.4.3 Prevence před zneužíváním

Každý stát může přijmout vhodná opatření, která jsou v souladu s dohodou, 

jestliže se domnívá, že právo k duševnímu vlastnictví nebo způsob jeho užití je 

držitelem těchto práv zneužíváno a pokud takové jednání omezuje obchod či nepříznivě 

ovlivňuje mezinárodní přechod technologií. Spolu s čl. 40 dohody TRIPS vytváří 

účinný rámec pro kontrolu proti soutěžnímu jednání, které může vzniknout 

vykonáváním práv z duševního vlastnictví.149

                                               
149 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 16.
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7. Řešení sporů z průmyslového vlastnictví v mezinárodním 

právu

Již první multilaterální dohoda o průmyslovém vlastnictví (PUÚ) obsahovala 

pravidla, ačkoli značně strohá, o řešení sporů. V případě, že se sporné strany 

nedohodnou na urovnání sporu jiným způsobem, je předpokládána možnost řízení před 

mezinárodním soudním dvorem.150 O charakteru tohoto ustanovení vypovídá odstavec

druhý stejného článku, podle kterého má stát právo při ratifikaci prohlásit, že se 

nepovažuje být vázán ustanoveními odstavce 1. Během více jak stoleté existence 

smlouvy nedošlo ani k jednomu předložení sporu před Mezinárodní soudní dvůr. Zdá se 

tedy, že pravidla ze samotné dohody byla, vyjma diplomatické cesty, nevynutitelná a co 

ještě spíše, že ani nebyla chuť podřizovat vzájemné spory soudnímu orgánu. Oscar 

Schachter k tomu říká: „Řešení sporu před soudním orgánem je nejisté, časově náročné 

a obtížné. Státy nechtějí ztratit kontrolu nad záležitostí, kterou mohou vyřešit pomocí 

vyjednávání a diplomatických prostředků. Diplomaté přirozeně preferují diplomacii.“151

V systému suverénních států navíc mohlo být vyvolání sporu bráno jako nepřátelský 

akt.152

7.1 GATT 1947

Systém řešení sporu na základě dohody GATT 47 využíval přednostně 

diplomatickou cestu, tzv.„power-oriented“ přístup, ve kterém je stěžejní mocenské 

postavení stran. Podle ESD (Evropský soudní dvůr, dále jen „ESD“) nesměřuje řízení 

při řešení sporů podle GATT 47 k právnímu rozhodnutí ve věci, nýbrž spíše k možnosti 

politické dohody.153  Dlouhá léta tento systém relativně fungoval, což podle některých 

autorů bylo dáno zájmem na udržení či dokonce zlepšení mezinárodních obchodních 

vztahů.154 O funkčnosti svědčí i fakt, že v rámci GATT bylo urovnáno několik set 

                                               
150 Čl. 28 (1) PUÚ.
151 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 20.
152 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 64.
153 SANDER, Gerald E. K účinku práva Světové obchodní organizace [WTO] v právním řádu 
Evropských společenství. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Přel. DVOŘÁK Bohumil. 
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 3, s. 219.
154 BALAŠ, Vladimír. Vývoj řešení sporů v GATT a WTO. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2004, 
roč. 12, č. 1, s. 3.
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sporů.155 Příkladem sporu z Dohody GATT spadající pod oblast průmyslového 

vlastnictví může být případ US – Section 337.156 Spojené státy používaly US Tariff Act 

z roku 1930 Section 337 v boji proti porušování amerických patentů cizími entitami. 

Tuto praktiku napadlo Evropské Společenství, podle kterého dochází k porušování 

principu národního zacházení, tedy že dochází k rozdílnému přístupu k domácím a 

cizím výrobkům. Americká strana tvrdila, že se její chování opírá o článek XX (d) 

Dohody GATT 47, tedy článku o všeobecných výjimkách. Panel GATT shledal Section

337 v nesouladu s dohodou GATT a zásadou národního režimu, protože přiznává 

dotčeným výrobkům horší zacházení v porovnání s jinými výrobky. V té době takové 

jednání ale zakládalo překážku v obchodování mezi státy a nejednalo se o porušování 

pravidel práv průmyslového vlastnictví. 

7.2 Řešení sporů v rámci dohody TRIPS

Dohoda TRIPS byla přijata jakou součást „balíku“ úmluv sjednaných během 

Uruguayského kola GATT. Jedním z důsledků takového přijetí je podřízení řešení sporů 

z dohody TRIPS pod nový systém DSU. Tím došlo k vytvoření adekvátní ochrany proti 

nedodržování pravidel zakotvených v dohodě TRIPS. Samotné řešení sporů je v dohodě 

TRIPS upraveno v článku 64.157

Procedura řešení sporů ve WTO je odvozena od procedur použitých 

v dohodě GATT 47. Sama Dohoda o zřízení WTO prohlašuje, že WTO se bude řídit 

                                               
155 BALAŠ, V., práce cit. v pozn. č. 154, s. 7.
156 Viz. pozn. č. 140.
157 Článek 64 Dohody TRIPS

Řešení sporů

1. Ustanovení článků XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatňována Ujednáním 
o pravidlech a řízení při řešení sporů, se budou uplatňovat na konzultace a řešení sporů podle 
této Dohody, pokud není v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.

2. Odstavce 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994 se nebudou uplatňovat na řešení sporů podle 
této Dohody po dobu pěti let od data vstupu v platnost Dohody o WTO.

3. V průběhu období, uvedeného v odstavci 2, posoudí Rada pro TRIPS rozsah a formy stížností 
typů, uvedených v odstavcích 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994, podaných podle této Dohody a 
předloží svá doporučení Konferenci ministrů ke schválení. Jakékoli rozhodnutí Konference 
ministrů, schvalující taková doporučení nebo prodloužení období, uvedeného v odstavci 2, se 
uskuteční pouze cestou konsensu a schválená doporučení nabudou účinnosti pro všechny Členy 
bez dalšího formálního schvalovacího procesu.
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jurisprudencí a praxí GATT 47.158 Na přelomu 70. a 80. let 20. století začal být způsob 

řešení sporů vycházející z Dohody GATT 47 silně kritizován pro jeho zastaralost a 

těžkopádnost vzhledem k měnícím se ekonomickým a politickým podmínkám. Během 

Uruguayského kola byl vypracován systém nový, na tuto kritiku reagující. Došlo 

k významnému zesílení procedur a modernizovaná podoba řešení sporů se stala jedním 

z nejdůležitějších výsledků dosažených během tohoto kola. Bylo vytvořeno Ujednání o 

pravidlech a řízení při řešení sporů (The Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes)159 a přijato jako součást dohod WTO. Zároveň 

s tímto ujednáním byl zřízen i soudní orgán (DSB – Dispute Settlement Body), kterým 

je Generální rada a zavedeno dvou instanční řízení. Dochází ke vzniku řízení, jehož 

konečná rozhodnutí je třeba považovat za právně závazná.160 DSB je zplnomocněn 

založit panel, přijímat zprávy panelu a apelačního orgánu, kontrolovat implementaci 

závěrečné zprávy, dále má pravomoc odsouhlasit opatření proti státu, který závěrečnou 

zprávu neimplementuje, nebo implementuje v nedostatečné míře. Tento nový 

mechanismus lze nyní považovat za pilíř mezinárodního obchodního systému, který 

vysokou měrou přispívá ke stabilitě globální ekonomiky. Přijmutím DSU se WTO 

vydalo na cestu, kde je při řešení sporů kladen důraz na postup podle pravidel, která se 

aplikují vůči každému rovnocenně (rule of law). Díky tomu je systém obchodování na 

mezinárodní úrovni předvídatelnější. Ač přes tuto patrnou tendenci přechodu k „rule 

oriented“ způsobu řešení sporů, samotný průběh řízení je stále velmi nakloněn 

diplomatickému řešení sporu, což zejména vyplývá ze zdůraznění konzultací mezi 

stranami sporu jako přednostní formy urovnání rozepře.

Základem pro legitimitu orgánů WTO ve věcech řešení sporů z dohod WTO je 

myšlenka, že smluvní strany samy jsou tvůrci obsahů dohod, které jsou utvářeny během 

dlouhých a složitých jednání, ve kterých smluvní strany mohou vyjádřit svůj postoj a 

podílet se na konečné podobě dohody.

Při interpretaci úmluv vychází DSB z Vídeňské úmluvy o smluvním právu

(Vienna Convention on the Law of Treaties)161  oddílu 3. nazvaného „Výklad smluv“, a 

                                               
158 Dohoda o zřízení WTO, čl. XVI (1) 
159 Ujednání o pravidlech při řešení sporů (sděl. MZV 191/1995 Sb.) uzavřené dne 15. dubna 1994 
v Marrákeši jako příloha č. 2 Dohody o zřízení WTO.  Dále jen „DSU“.
160 SANDER, Gerald E., práce cit. v pozn. č. 153, s. 220
161 Vídeňská úmluva o smluvním právu (vyhl. MZV č. 15/1988 Sb.) uzavřená ve Vídni dne 23. května 
1969. Úmluva vstoupila v účinnost 27. ledna 1980.
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to především z článku 31 odstavce 1, podle kterého má být každá úmluva vykládána 

v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě 

v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy. 

V souvislosti s dohodou TRIPS se tak poprvé stalo ve sporu India – Patents (US), ve 

kterém Spojené státy úspěšně napadly indický patentový systém.162

Liší se názory, zdali je systém efektivní a splňuje očekávání do něho vkládané. 

Je pravda, že od počátku se nová procedura těší velké důvěře členských států, o čemž 

svědčí velký nárůst řešených sporů, oproti počtu sporů řešených ke konci činnosti 

GATT 47. Nicméně je potřeba zdvihnout varovný prst nad existencí dosud 

nevyřešených sporů, které ukazují, že státy jsou připraveny v případech naléhavých 

veřejných zájmů ignorovat závazky vyplývající z práva WTO.163 Objevily se také 

názory, že pro hospodářsky slabší státy nemá smysl sporné řízení zahajovat, jelikož 

jejich ekonomická moc nedostačuje ani k přijetí efektivních sankcí ani k dohlížení na 

realizaci přijatých rozhodnutí.164 Představme si například modelovou situaci, kdy proti 

sobě stojí Bahrajn a USA a panel rozhodne ve prospěch Bahrajnu. USA by v takovém 

případě měli uvést své chování do souladu se závazky z dohody TRIPS, jinak můžou 

čelit opatřením ze strany Bahrajnu. A co se stane, pokud bude americká strana nadále 

pokračovat ve svých praktikách? Problém je, že se nestane vůbec nic. Jak píše Yash 

Tandon: „…systém umožňuje kolektivní soudní rozhodnutí (panel), ale už ne kolektivní 

sankce.“165 Je tak pouze na vůli suverénního státu, zdali bude následovat rozhodnutí 

panelu. V případě rozvojových zemí je jejich vůle omezena ekonomickou závislostí a 

následným dopadem obchodních opatření. Podobně s postavením zemí souvisí i 

následující příklad zarážejícího, avšak povoleného, jednání USA po rozhodnutí panelu 

ve věci US – Section 110 (5) Copyright Act - „FIMLA“ z roku 1998.166 Poté co bylo 

americké pravidlo shledáno v rozporu s dohodou TRIPS, nedošlo ke změně dané 

                                               
162 Report panelu ze dne 5. září 1997 WT/DS50/R ve věci India – Patent Protection for Pharmaceutical 
and Agricultural Chemical Products. Shodně s Reportem odvolacího orgánu ze dne 19. prosince 1997 
WT/DS50/AB/R ve stejné věci. 
163 SANDER, Gerald E., práce cit. v pozn. č. 153, s. 221. Sander uvádí příklad zákazu dovozu geneticky 
upraveného masa do EU. Jednalo se o spory WT/DS26, žalující stranou USA a WT/DS48, žalující 
stranou Kanada.  Ač byly normy EU shledány orgánem WTO pro řešení sporů se závazky z Dohody 
TRIPS nekonsistentní, EU po dlouhou dobu neučinila žádné nápravné opatření. K implementaci výsledné 
zprávy došlo až v roce 2011 v případě sporu s Kanadou, respektive 2009 v případě sporu s USA. 
164 SANDER, Gerald E., práce cit. v pozn. č. 153, s. 222.
165 TANDON, Yash. The WTO: A southern NGO perspective. Bridges: Between Trade and Sustainable 
Development. 1998, roč. 2, č. 3, s. 2.
166 US - Section 110(5) of the US Copyright Act  WT/DS160
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normy, nýbrž USA uzavřela s Evropským Společenstvím bilaterální úmluvu o 

předložení věci k rozhodčímu řízení podle čl. 25 DSU k určení výše škody, která byla 

jednáním USA způsobena ES.167 Jelikož ani v poskytnuté lhůtě nedošlo ke změně 

napadeného pravidla, předložila ES žádost podle čl. 22 DSU k pozastavení koncesí ve 

výši, kterou určily rozhodci na základě čl. 25 DSU. Americká strana podala námitku 

vůči navržené částce a navrhla předložení věci k arbitráži. Toto rozhodčí řízení bylo 

stranami přerušeno s úmyslem ukončit spor prostřednictvím bilaterální úmluvy. Do 

dnešního dne nedošlo ke změně pravidla, které bylo shledáno v nesouladu s dohodou 

TRIPS. Tímto přístupem byla značně podkopána křehká autorita mechanismu řešení 

sporů na půdě WTO a zároveň do budoucna vyslán jasný signál. Je nám zřejmé, že 

podobnou možnost by si nemohla dovolit ekonomicky a politicky slabá země.

Do dnešního dne (březen 2012) bylo řešeno 30 případů, které se vztahovaly na

dohodu TRIPS.168 Zdaleka nejvyšší aktivitu vykazují USA, následovány Evropským

společenství. Z rozvojových zemí do dnešního dne přednesly spor Brazílie, Indie a 

nejnověji Ukrajina.

7.2.1 Průběh řízení 

Nová dvouinstanční procedura se skládá z řízení před panelem, ustanoveným ad 

hoc a z řízení před stálým odvolacím orgánem.169 DSU ve článku 4 však před užitím 

této procedury klade důraz na iniciování konzultací, jako prvního prostředku pro řešení 

sporu. Smluvní strana, která údajně porušila závazek vyplývající z dohody, je vyzvána, 

aby zahájila konzultace do 30 - ti dnů od okamžiku, kdy byl požadavek o konzultaci 

jinou smluvní stranou podán. Pokud nejsou konzultace úspěšné ani po 60 - ti dnech, a 

spor není urovnán, má žalující strana právo zažádat DSB o sestavení panelu a v případě, 

že napadená strana přistoupit na konzultace odmítá již od začátku, může požadovat 

sestavení panelu ihned. Rozhodnutí samotným panelem, nebo odvolacím orgánem je 

koncipováno jako subsidiární k užití tzv. alternativních metod, jako jsou dobré služby, 

                                               
167 Výrok rozhodců ze dne 9. listopadu 2001 WT/DS160/ARB25/1 ve věci US - Section 110(5) of the US 
Copyright Act  
168 Internetové stránky World Trade Organization. Sekce: Dispute Settlement: The Disputes, Disputes by 
Agreement. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26#selected_agreeme
nt  
169 LIČKOVÁ, Magdalena. Pokojné soužití právních systémů a mírotvorná úloha soudce v oblasti 
mezinárodního obchodu. Právník: Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva 
AV ČR, 2005, roč. 144, č. 8, s. 842.
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koncilace, mediace a arbitráž, tedy metody, pro které je typická účast nezávislých stran. 

V souladu s výše uvedeným proto můžeme konstatovat, že primárním cílem DSU je 

dosáhnout dohody mezi žalobcem a žalovanou smluvní stranou.170 Strany možnost 

vyřešení sporů pomocí konzultací využívají v hojném počtu. V souvislosti s dohodou 

TRIPS byl panel ustaven pouze v šesti případech.171 Pokud se nepodaří urovnat spor 

konzultacemi, může žalobce požádat DSB o sestavení panelu DSB má možnost 

konsensem rozhodnout o nesestavení panelu, kdy na rozdíl od Dohody GATT 47 je 

vyžadován konsensus negativní, což znamená, že všichni do posledního člena DSB 

nesouhlasí se sestavením panelu. Subjekty řízení mohou kromě sporných stran být také 

stany třetí. Jejich práva jsou určena ve článku 10 DSU, zejména je to právo na podání 

svého stanoviska ke sporu. Panel se zpravidla skládá ze tří lidí (je možné i z pěti) a 

jedno z pravidel při sestavování panelu je požadavek, že v panelu nesmí zasedat občan 

ze země sporu. Procedurální pravidla sestavování panelu jsou detailně upraveny v DSU. 

Panelové řízení je tajné, bez účasti stran. Předpokládá se, že panel připraví zprávu do 

šesti měsíců, v urgentních případech pak do tří měsíců. Poté je výsledná zpráva panelu 

předložena všem stranám sporu a DSB. 

Apelační orgán má sedm stálých členů. Jejich funkční období trvá 4 roky. Pro 

konkrétní případ jsou vybráni tři z nich. Tyto osoby musí být experti v oblasti práva, 

mezinárodního obchodu a v oblastech týkajících se jednotlivých dohod zastřešených 

WTO. Délka apelačního řízení by neměla přesáhnout šedesáti dnů od data, kdy strana 

formálně oznámí rozhodnutí odvolat se. Zpráva vydaná apelačním orgánem je přijata 

DSB, pokud se ten nevyjádří konsensem proti. DSB je pověřen rozhodnout, jak má 

proběhnout implementace výsledné zprávy. Zpráva může být vydána ve formě 

doporučení (recommendations) nebo nařízení (rulings). Cílem je, aby členský stát 

upustil od praktik porušujících dohodu či uvedl svůj právní řád v soulad s textem 

relevantní smlouvy. Pokud to okolnosti vylučují, či je z pohledu státu nemožné 

přizpůsobit se výsledné zprávě hned, můžou se zainteresované strany se souhlasem 

DSB dohodnout na lhůtě, do kdy má být rozhodnutí implementováno do právního řádu. 

                                               
170ARUP, Christopher. The new World Trade Organization agreements: globalizing law through services 
and intellectual property. New York: Cambridge University Press, 2000, s. 50 
171 Internetové stránky World Trade Organization. Sekce: Dispute Settlement: The Disputes, Disputes by 
Agreement. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26#selected_agreeme
nt
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Soubornost dohod WTO otevírá možnost „cross-retaliation“. To znamená, že 

porušení pravidel jedné úmluvy může být sankciováno opatřeními z jiného 

hospodářského sektoru. V případě nedostatečné či žádné implementace může strana172, 

která iniciovala spor, zažádat DSB o zahájení jednání o kompenzacích, nebo požadovat 

po DSB, aby autorizoval její odvetné opatření.173 DSU stanovuje, že taková opatření by 

se měla nejprve vztahovat na oblast projednávanou panelem. Teprve pokud to není 

možné, nebo opatření by bylo nedostatečné, mohou být taková opatření provedena 

v rozsahu dohody, jejíž pravidla byla porušena. Pokud není možná ani tato varianta, je 

povoleno užít opatření z oblastí spadajících pod jiné dohody WTO. Podmínkou je a) 

zachování přiměřenosti ve vztahu mezi použitými kroky a nežádoucím chováním a b) 

souhlas DSB.  WTO nedisponuje prostředky, prostřednictvím kterých by si vynutila 

žádoucí chování. Je tím respektována svrchovanost smluvních stran, jako hlavních 

subjektů mezinárodního práva.174 Je tak víceméně nucena spoléhat na dobrovolnost 

splnění výsledné zprávy, popřípadě na skutečnost, že možnost zavedení odvetných 

opatření způsobí upuštění od nežádoucího chování. Pokud strana neimplementuje 

výslednou zprávu panelu, dopouští se porušení sekundární povinnosti. Stále však platí, 

že jediný citelný důsledek porušení dohod představují kompenzační plnění. ESD je toho 

názoru, že prvotním cílem řízení při řešení sporů je zrušení opatření smluvní strany, 

které je v rozporu s právem WTO. Teprve pokud tak nelze učinit, přichází na řadu 

kompenzace.175

                                               
172 Na nerespektování a neimplementování závěrečné zprávy můžu upozornit jakýkoliv člen WTO.
173 YU, Peter K., práce cit. v pozn. č. 16, s. 27.
174 Stálý mezinárodní dvůr v roce 1928 konstatoval ve věci Chorzów Factory, že jakékoliv porušení 
právního závazku s sebou nese povinnost nápravy. Tento princip je nejen zásadou mezinárodního práva, 
ale i práva obecně. Zdroj:  SCHEU, Harald Christian. Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu. 
Jurisprudence. 2009, č. 4. In: Online. Dostupné z: http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-
d33488v42932-pojem-odpovednosti-v-mezinarodnim-pravu/
175 SANDER, Gerald E., práce cit. v pozn. č. 153, s. 223.
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8. Implementace a aplikovatelnost mezinárodních úmluv se 

zaměřením na dohodu TRIPS

Systém mezinárodní ochrany práv k průmyslovému vlastnictví je tvořen 

mezinárodními úmluvami s různým počtem smluvních stran, které jsou představovány 

především suverénními státy jako hlavními subjekty mezinárodního práva. Hlavní 

princip mezinárodního práva svrchovanost států má stále fundamentální vliv, jak na 

způsob přebírání pravidel přijatých v úmluvách do vnitrostátních právních řádů, tak i na 

ochotu taková pravidla následně dodržovat. V dnešní době mezinárodních či 

regionálních organizací, a četných mezinárodních úmluv je však princip, který J. Pražák 

z mezinárodního hlediska vykládá jako „úplnou nezávislost moci státní na státech 

jiných“176, popřípadě který můžeme vymezit jako vnější nezávislost moci státní na 

jakékoli jiné moci, citelně oslaben.177

8.1 Monismus, dualismus

Pro závaznost mezinárodních úmluv ve vztahu k vnitrostátnímu právnímu řádu 

je důležité zodpovědět si otázku, jakým způsobem státy uznávají mezinárodní právo a 

mezinárodní úmluvy. Historicky jsou známy dvě doktríny vztahu mezinárodního a 

vnitrostátního práva. Jedná se o model monistický a dualistický. Podle monistické teorie 

existuje pouze jeden právní řád, který se skládá ze dvou subsystémů, a to 

mezinárodního práva a práva národního, uspořádaných v hierarchickém pořadí.

Dualistická doktrína naproti tomu považuje mezinárodní a národní právo za dva odlišné 

a nezávislé systémy, které se liší zejména v subjektech a původu. Ani jeden systém 

nemá právní sílu přímo změnit nebo založit pravidla systému druhého. Pokud je 

                                               
176 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda: 1. díl Obecná státověda. Praha: Linde Praha 
a.s., 1998. Dotisk 1. vydání 2003, s. 68
177 V kontextu omezování suverenity z mezinárodněprávního hlediska H. Kelsen svého času prohlásil: 
„Jediný řád, který může být považován za vyšší než je národní právní řád je mezinárodní právní řád. 
Otázka zda stát je suverénním nebo nikoli, se shoduje s otázkou, zda mezinárodní právo je či není řádem 
nadřazeným národnímu právu.“ Zdroj: PAVLÍČEK, Václav a kol., dílo cit. v pozn. č. 176, s. 73. Pro 
úplnost je třeba doplnit, že H. Kelsen byl výrazným představitelem koncepce monismu. K otázce státní 
suverenity v souvislosti se členstvím ČR v EU důvodová zpráva k euronovele (ústavní zákon č. 395/2001 
Sb.) říká: „Česká republika se nevzdává svrchovanosti samotné, která je pojmovým znakem samostatného 
státu. Naopak svou svrchovanost zhodnocuje tím, že ji v některých oblastech vykonává společně s jinými 
státy prostřednictvím zvláštního mezinárodního subjektu. Vstup do Evropské unie proto nebude mít za 
následek ztrátu svrchovanosti českého státu, ale jen odlišný výkon svrchovaných pravomocí.“ Zdroj: 
SUCHÁNEK, Radovan, JIRÁSKOVÁ, Věra et al. Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti 
základního zákona. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Leges, 2009, Praktik (Nakladatelství Leges), s. 31.



59

mezinárodní smlouva převzata do vnitrostátního řádu (transformace, adopce), je to

pouze výraz státní suverenity. Aby byla mezinárodní norma uplatněna a aplikována 

v rámci vnitrostátního právního řádu, musí stát provést inkorporační akt (projev 

suverenity). Mezinárodní pravidlo pak bude používáno jako část vnitrostátního právního 

řádu a nikoli jako část práva mezinárodního. V případě konfliktu pravidel má podle 

dualistické doktríny přednost právo národní.

Podle obyčejového mezinárodního práva rozhodnutí, jakým způsobem a zda 

(pokud nebude převzato, zůstane pravidlem mezinárodním s účinky ve vnitrostátním 

řádu) bude mezinárodní pravidlo převzato do vnitrostátního právního řádu, zůstává na 

státě samotném, tedy zejména na ústavních pravidlech. Svoboda států v přijímání 

mezinárodních smluv do vnitrostátního práva se projevuje ve dvou systémech:

a) Systém, kde země vyžadují transformaci mezinárodní smlouvy do 

vnitrostátního právního řádu, aby takové smlouva byla závazná a aplikovatelná. Takové 

země tedy spíše inklinují k dualistickému modelu (GB, Skandinávské země).

b) Systém, kde mezinárodní smlouvy, které nejsou v rozporu s jejich ústavou,

zavazují domácí soudy bez zvláštního inkorporačního aktu. Vítězí monistický přístup 

(ČR, Belgie, Francie, Řecko, Německo, Španělsko, Mexiko, Nizozemí, Spojené státy 

americké).178

Způsob převzetí mezinárodních pravidel do národní legislativy a stanovení jejich 

právní síly je závislé na postavení mezinárodní smlouvy v rámci právního řádu. Pro 

mnohé státy dnes platí, že mezinárodní úmluvy mají stejnou právní sílu jako ústavní

zákony. V takovém případě má nová mezinárodní smlouva na základě pravidla lex 

posterior derogat legi priori aplikační přednost před ústavním zákonem a vice versa. 

V jiných zemích mají mezinárodní smlouvy dokonce nadústavní právní sílu a taková

mezinárodní smlouva bude mít vždy aplikační přednost i ve vztahu k později přijatému

vnitrostátnímu právnímu předpisu nejvyšší právní síly. Obecně lze vyčíst z moderních 

ústav společný trend ve směřování k zavedení konceptu nadřazenosti mezinárodní 

úmluvy či jiného pramene mezinárodního práva nad právem vnitrostátním. Stejně se 

vyjadřují ve své rozhodovací činnosti i mezinárodní soudy. Státům při neplnění závazků 

z mezinárodní smlouvy vzniká mezinárodní odpovědnost, přičemž platí, že se stát 

                                               
178 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 88.
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nemůže hájit tvrzením, že jeho vnitrostátní pravidlo mu neumožnilo vykonávat závazky 

jemu uložené na základě mezinárodního smlouvy.

V oblasti mezinárodních obchodních smluv, kam patří například i dohoda 

TRIPS, je situace odlišná. Některé státy, u kterých by se mohlo zdát, že u nich 

převažuje monistické pojetí, nepovažují mezinárodní obchodní smlouvy za přímo 

inkorporované. 

8.2 Problematika rozlišení self-executing a non-self-executing

Podle tradičního náhledu mezinárodní právo zavazuje státy a pravidla 

v pramenech mezinárodního práva směřují přímo proti nim, přičemž se jednotlivci 

nemohou dovolávat takových pravidel až do té chvíle, kdy stát implementuje úmluvu do 

vnitrostátního pramene práva. Podle této tradiční koncepce nemůže být mezinárodní 

úmluva přímo zdrojem práv a povinností vymahatelných před národním soudem. Už ale 

Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti zaujal stanovisko, podle kterého u některých 

úmluv může být úmyslem signatářských států, aby se mezinárodní smlouva stala přímo 

zdrojem práv a povinností i pro jednotlivce, kterých se jich může před národním 

soudem domáhat.179 Z teoretického hlediska mluvíme o vlastnosti samovykonatelnosti 

(self-executing), či nesamovykonatelnosti (non-self-executing). Posun ve vnímání 

souvisí s ústupem od pojetí mezinárodního práva jako práva výlučně mezistátního, který 

je nahrazován pojetím, ve kterém se mezinárodněprávní pravidla vztahují i na další 

subjekty, vedle dalších i na jednotlivce. U otázky přímé použitelnosti mezinárodních 

pravidel je potřeba rozlišovat mezi jejich aplikovatelností a žalovatelností. Zatímco 

řešení prvního problému spatřuji ve spojení s monistickou a dualistickou doktrínou, 

žalovatelností myslíme, zdali se může občan smluvního státu daného pravidla dovolávat 

před soudem a je-li tedy úmluva (pravidlo) samovykonatelná.

Samovykonatelnost si můžeme vymezit jako „způsobilost normy mezinárodního 

práva s ohledem na svůj obsah regulovat lidské chování, bez potřeby jakéhokoli dalšího 

                                               
179 Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion, 1928 P.C.I.J. (ser. B) No. 15. Stálý dvůr 
mezinárodní spravedlnosti dále došel k závěru, že je rozhodující úmysl smluvních stran při uzavírání 
mezinárodní smlouvy. Úmluva je self-executing zejména tehdy, kdy jí za takovou smluvní strany 
výslovně prohlásí.  
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opatření ze strany státu.“180 Jedná se tedy o takové pravidlo, které je svým obsahem 

způsobilé ovlivnit práva a povinnosti fyzických a právnických osob.

Důsledkem určení normy jako samovykonatelné je skutečnost, že pravidlo 

mezinárodní úmluvy, či mezinárodní úmluva celá, je vymahatelná před národním 

soudem bez nutnosti implementace do vnitrostátního právního řádu. 

Rozlišování norem na samovykonatelné a nesamovykonatelné je velmi 

diskutabilní a nejasné. Spíše je snadnější vyčlenit úmluvy a ustanovení, která jsou 

nezpochybnitelně nesamovykonatelná. Jsou jimi zejména teleologické normy, tedy 

takové, kde je dán cíl realizovat nějaký výsledek, ale už není dána forma jak tohoto 

výsledku dosáhnout. Samovykonatelnost také vylučuje, pokud smluvní státy při 

uzavírání úmluvy projevily úmysl nepovažovat tuto úmluvu za samovykonatelnou, či u 

kterých smluvní státy s přímou aplikovatelností nepočítaly. Například v Německu soudy 

postupují podle dvoustupňového testu. Soud musí v prvé řadě posoudit, zda strany 

smlouvy zamýšlely, aby ustanovení smlouvy byly přímo vnitrostátně aplikovatelné a 

vedle toho zdali obsahuje dostatečně jasná a určitá pravidla, pro něž není třeba další 

vnitrostátní úpravy.181 V některých zemích lze samovykonatelnost také vyloučit 

prohlášením výkonného nebo zákonodárného orgánu. Tato praxe je známa z USA, kde 

Senát často prohlásí úmluvu za non-self-executing s cílem vyloučit přímý účinek 

úmluvy před národními soudy (v kontextu duševního vlastnictví byl tento postup použit 

na Bernskou úmluvu). Aby bylo pravidlo samovykonatelné musí splnit určitá kritéria, 

ke kterým dospěla judikatura a odborná veřejnost. Norma nesmí být zejména vágní a 

neurčitá, to znamená, že musí obsahovat závazky, které s ohledem na určitost obsahu, 

lze bez dalšího užít vnitrostátně jako právní normu.182 Dále se nesmí jednat o pravidlo, 

které upravuje záležitosti spadající pod výlučnou pravomoc orgánu státu.183

Zejména v oblasti mezinárodní obchodu národní soudy v současné době často 

odmítají přiznat přímou vynutitelnost mezinárodních smluv. Například v případě 
                                               
180 Podle Zdeňka Kühna je potřeba rozlišovat mezi přímou použitelností (direct effect), která je možná i 
přímo z mezinárodního práva a samovykonatelností (self-executing), která je otázkou domácího práva. 
Více viz KÜHN, Zdeněk. Samovykonatelnost, přímá účinnost a některé teoretické otázky aplikace 
mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: 
Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 5, s. 471 a 472-474.
181 Zdeněk Kühn mluví o objektivním a subjektivním hledisku. Zatímco objektivním hlediskem rozumí 
určitost obsahu mezinárodního pravidla, subjektivní hledisko shledává ve skutečnosti, zda státy, které 
smlouvu uzavřely, měly v úmyslu, aby tato norma ve vnitrostátním řádu působila přímo. Více KÜHN, Z., 
práce cit. v pozn. č. 180, s. 479-481.
182 KÜHN, Z., práce cit. v pozn. č. 180, s. 479.
183 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 85.
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Dohody GATT 47 některé státy sice převzaly dohodu do vnitrostátního řádu, její 

ustanovení však nepovažovaly za zdroj práv a povinností subjektů, kterých by se dalo 

přímo domáhat před národním soudem.184 Jeden z důvodů proč národní soudy odmítají 

přednost mezinárodní úmluvy před vnitrostátním právem, či uznat úmluvu jako přímo 

použitelnou, je skutečnost, že takové úmluvy jsou vyjednávány výkonnou složkou, a 

zákonodárný sbor v tomto procesu uzavírání hraje pouze malou roli.185 Dotýkáme se 

zde problematiky dělby moci, ve které národní soud tím, že prohlašuje mezinárodní 

smlouvu za non-self-executing, vyrovnává nerovnováhu způsobenou činností výkonné 

moci.

Z důvodu obtížnosti rozlišit jednotlivé úmluvy soudy v mnoha zemích rozhodují 

o každé věci zvlášť s ohledem na zvláštnosti případu, zdali je dané ustanovení schopné 

být přímo účinné, přičemž není vyloučeno, že rozhodnutí o samovykonatelnosti 

mezinárodního pravidla se bude v jednotlivých státech lišit. Například je znám 

odmítavý přístup soudů USA k samovykonatelnosti mezinárodního ustanovení. Při 

rozhodování o charakteru pravidla soudy často přidělí vlastnost úmluvě jako celku. Dle 

mého názoru není správné, pokud soudy prohlásí úmluvu za nesamovykonatelnou jako 

celek, ač je zřejmé, že jednotlivá ustanovení mohou mít vlastnost opačnou.

Pokud uděláme shrnutí prvních dvou kapitol, vychází nám, že pokud se chce 

jednotlivec přímo dovolávat mezinárodního pravidla před vnitrostátními soudy, musí 

být splněny tyto podmínky:  

a) jedná se o zemi s přístupem, který se blíží monistického doktríně

b) mezinárodní pravidlo musí být určité a bezpodmínečné

c) nesmí se jednat oblasti ve výlučné pravomoci státu

d) stát přímou aplikovatelnost mezinárodního pravidla nevyloučil (ať už během 

uzavírání mezinárodního pravidla, či později vnitrostátním aktem)

Lze jen doplnit, že i když jsou splněny výše uvedené podmínky, vždy záleží na 

vůli a „chuti“ soudního orgánu země, zdali vlastnost samovykonatelnosti úmluvě 

(pravidlu obsaženému v úmluvě) přizná.  

                                               
184 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 87.
185 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 95.
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8.3 Pochyby o bezprostřední použitelnosti dohody TRIPS

Zatímco řada úmluv spravovaných institucí WIPO jsou svojí povahou přímo 

vykonatelná (například některé části PUÚ), dohoda TRIPS je naopak převážně tvořena 

ustanoveními bez takovéto charakteristiky.186 Závažnějším problémem však je, že není 

přímý účinek přiznán ani ustanovením, která kritéria splňují. Dohoda TRIPS doplácí na 

zařazení do multilaterálního obchodního systému. Ekonomicky silné státy shodně 

odmítají bezprostřední účinek dohod WTO a např. Spojené státy americké v roce 1994 

výslovně stanovily, že GATT nemá před národními (americkými) soudy bezprostřední 

účinek.187 Podle některých autorů ale právo WTO dosahuje kvalitativně vyšší úrovně 

než Dohoda GATT 47, zejména pro nový způsob řešení sporů.188 Je nepochybné, že 

praxe USA má vliv na aplikační a interpretační činnost soudů ostatních členů WTO. 

Japonsko s EU shodně odmítají přiznat bezprostřední účinek dohodám WTO do té 

doby, dokud je neuznají významní obchodní partneři. 

ESD je toho názoru, že by došlo k nerovnováze, pokud by soudní orgány jedné 

ze smluvních stran aplikovaly ustanovení práva WTO bezprostředně, justiční orgány

jiného státu by však bezprostřední účinek těchto norem nadále odmítaly a pokračuje, že 

v případě, že by bylo přímým úkolem ESD zajistit slučitelnost komunitárního práva 

s právem WTO, pak by legislativním a exekutivním orgánům ES byla odňata autonomie 

jednání, kterou orgány obchodních partnerů ES stále disponují. 189

Za nepřiznáním přímého účinku spíše než cokoli jiného stojí pragmatické 

důvody. Jestliže by národní, resp. evropské justiční orgány vyšly z bezprostředního 

účinku práva WTO, vedlo by to ve skutečnosti k jednostrannému zvýšení šancí přístupu 

na trh pro zahraniční výrobce s pravděpodobně nepříznivými ekonomickými a 

sociálními efekty a zatímco by tedy ostatní státy mohly zavádět ochranářské politiky 

pro určité druhy zboží či sektory a zachovávat je ve formě cel i přes případné sankce, 

mohly by v tomto konkrétním státě dotčené hospodářské subjekty prosadit ve WTO 

zakotvené liberalizační zásady i proti vůli vlády.190 Odmítání přímého účinku je tedy

spíše politického a ekonomického rázu než hlediskem právním. Dá se očekávat, že 

                                               
186 DOBŘICHOVSKÝ, T., dílo cit. v pozn. č. 12, s. 36. Příklad nesamovykonatelného ustanovení 
v Dohodě TRIPS: čl. 22(2) písm. a) Dohody TRIPS, podobně čl. 35 až 38 Dohody TRIPS.
187 SANDER, Gerald E., dílo cit. v pozn. č. 153, s. 222.
188 SANDER, Gerald E., dílo cit. v pozn. č. 153, s. 221.
189 SANDER, Gerald E., dílo cit. v pozn. č. 153, s. 222.
190 SANDER, Gerald E., dílo cit. v pozn. č. 153, s. 223.
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jakmile soudní orgány obchodních velmocí přiznají pravidlům obsaženým v dohodě 

TRIPS přímý účinek, budu se tato doktrína šířit i mezi ostatní státy. 

8.4 Evropská unie a dohoda TRIPS

V systému evropského práva je dohoda TRIPS tzv. smíšená vnější smlouva.

Dohoda TRIPS je tedy smlouva kde stranami jsou vedle sebe členské státy i ES. Jelikož 

je smluvní stranou dohody TRIPS na základě čl. XI odst. 1 Dohody o zřízení WTO i 

Evropské společenství má tato úmluva přednost před již existujícím právem 

Společenství a orgány Společenství jsou jí vázány a jejich normotvorba musí být 

v souladu s dohodou TRIPS.191

Na konci Uruguayského kola si vyžádala Evropská Komise posudek od ESD, 

zdali je dána pravomoc Společenství (zejména u smluv GATS a TRIPS) podepsat 

dohody WTO bez projevu členských států. ESD v posudku1/94 k tomu konstatoval:

„Dohoda TRIPS nespadá pod rozsah společné obchodní politiky… harmonizace 

uskutečněná v rámci Společenství v určitých oblastech upravených Dohodou TRIPS je 

pouze částečná … Společenství a členské státy mají sdílenou pravomoc uzavřít dohodu 

TRIPS.“ 192 K dohodě TRIPS tedy přistupují jak členské státy ES, tak samotné 

společenství. Skutečnost, že se jedná o smíšenou úmluvu, vyvolává dojem, že se na ní 

budou aplikovat závěry ESD vytvořené během jeho rozhodovací činnosti. ESD ve věci

„Demirel“ konstatoval, že jde-li o smíšenou smlouvu, můžou být její ustanovení přímo 

aplikovatelná tehdy, jestliže obsahuje jasný a jednoznačný závazek a jeho splnění či 

účinky nejsou odvislé od přijetí dalšího právního aktu.193 Podmínkou je, aby pravidlo ve 

smlouvě obsažené spadalo pod výlučnou pravomoc Společenství. Jak si však ukážeme 

v následujících odstavcích, opak je pravdou. 

8.4.1 Vývoj judikatury ESD v souvislosti s GATT 47 a dohodou 

TRIPS, odmítání přímého účinku 

Z rozhodovací praxe ESD vyplývá, že mezinárodní smlouvy jsou považovány za 

integrovanou část aplikovatelného práva uvnitř Unie, ale jejich přímý účinek se musí 

                                               
191 YUSUF, Abdulgawi A. a CORREA Carlos M., dílo cit. v pozn. č. 33, s. 94.
192 Posudek ESD 1/94 k pravomoci Společenství uzavřít určité mezinárodní úmluvy, ze dne 15. listopadu 
1994. 
193 Rozhodnutí ESD C – 12/86 ve věci Meyern Demirel – Stadt Schwäbisch Gmünd („Demirel“) ze dne 
30. září 1987.
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posuzovat u každé úmluvy zvlášť. ESD v prvním rozhodnutí k dohodě GATT 47 ve 

věci International Fruit Company odmítá přímý účinek GATT 47 a argumentuje 

následovně „dohoda založená na principu vyjednávání, která jsou vedena na základě 

vzájemnosti a společných výhod…, jejichž ustanovením je vlastní velká pružnost a to 

pak zejména těm ustanovením, která se vztahují na možnosti výjimek v případě potíží, a 

těm, která se týkají vedení sporu mezi smluvními stranami.“ 194 ESD považuje GATT 47 

za součást práva Společenství a tedy samovykonatelnou (direct applicable) bez potřeby 

inkorporačního aktu, ale zároveň to neznamená, že by měl GATT 47 přímý účinek 

(direct effect), tedy že by umožňoval jednotlivcům přímo se domáhat jeho ustanovení u 

soudu. V nastavené linii, čili v odmítání přímého účinku GATT 47, pokračuje ESD i 

v dalších rozhodnutích.195  

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že ESD při své činnosti bude i nadále se 

držet svých rozhodnutí při posuzování dohody TRIPS, docházíme k závěru, že ani 

dohoda TRIPS nemá přímý účinek, ale že orgány Společenství jsou jejím zněním 

vázány při tvorbě předpisů společenství, jejichž soulad s dohodou TRIPS má oprávnění 

posoudit ESD. Ve stejném duchu zní i text odůvodnění rozhodnutí Rady EU 94/800 

„…vzhledem k tomu, že s ohledem na jejich povahu nebudou Dohoda o zřízení Světové 

obchodní organizace a její přílohy (tedy i TRIPS) přímo uplatňovány před soudy 

Společenství či členských států.“196 Rozhodnutí Rady ovšem nemůže, pro nedostatek 

pravomoci, limitovat interpretační a aplikační činnost soudních orgánů jak unie, tak 

členských zemí. Proto se domnívám, že tyto orgány můžou i přes výše uvedené 

rozhodnutí dojít k závěru, že ustanovení dohod WTO přímý účinek mají. 

Ve věci „Portuguese Textiles“ z roku 1999 ESD poprvé zaujal stanovisko 

k aplikaci nových dohod WTO. Na jednu stranu reflektuje změnu oproti GATT 47 

                                               
194 LIČKOVÁ, M., práce cit. v pozn. č. 170, s. 841. Rozhodnutí ESD ve věci 21-24/72 International Fruit 
Company and others / Produktschap voor Groenten en fruit ze dne 12. prosince 1972.
ze 13. května 1971 

195 Rozhodnutí ESD C – 70/87 Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE („Fédiol“) - Commission 
of the European Communities  ze dne 22. června 1989, Rozhodnutí ESD C – 69/89 ve věci Nakajima All 
Precision Co. Ltd - Council of the European Communities („Nakajima“)ze dne 7. května 1991. V daném 
případě ESD sice odmítl přímý účinek GATT 47, ale zároveň posuzoval soulad anti-dumpingové nařízení 
ES s Dohodou GATT, jelikož se jednalo o implementaci pravidel z Dohody GATT 47. Konečně 
rozhodnutím odmítající přímý účinek je i Rozhodnutí ESD C-280/93 ve věci Federal Republic of 
Germany v Council of the European Union ze dne 5. října 1994.
196 Rozhodnutí Rady 94/800 ES, ze dne 22. prosince 1994, o uzavření dohod jménem Evropského 
společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání
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v oblasti řešení sporů, nicméně zároveň odkazuje na přetrvávající význam

diplomatického jednání mezi státy s ohledem na čl. 22 DSU a aplikaci přímého účinku 

opětovně odmítá.197

Zajímavé je srovnání s jinými mezinárodními dohodami, například asociační 

dohody s budoucími členskými státy, kooperační dohody či smlouvy o volném 

obchodu. ESD často těmto dohodám přiznává bezprostřední účinek, ačkoliv jejich 

ustanovení se příliš neliší od pravidel GATT 47, či později dohod WTO. ESD 

odůvodňuje přímý účinek takových úmluv tím, že smlouvy se třetími státy buď 

zakládají zvláštní integrační vztahy, nebo jsou vystaveny na historickém základě, či u 

nich existuje mocenská asymetrie a evropské společenství disponuje dominantním 

postavením při vyjednávání obsahu úmluv.198 Zásadním rozhodnutím stanovujícím 

požadavky pro přiznání přímého účinku se stalo rozhodnutí ve věci Kupferberg.199

Přímo k dohodě TRIPS se ESD vyjádřil ve věci Dior.200 Svojí argumentaci 

zakládá na společných pravomocích ES a členských států pro uzavření některých dohod 

WTO. Vyvozuje, že členské státy pozbývají část své kompetence v okamžiku vytvoření 

dalších společných právních norem.201 Ustanovení dohody TRIPS jsou podle ESD svojí 

povahou nezpůsobilá k založení přímého účinku. To však nebrání soudům členských 

států, aby došly k jinému závěru. Vždy se však musí jednat o tu oblast práv duševního 

vlastnictví, která je ve výlučné pravomoci členských států. Pokud by se jednalo o oblast, 

která spadá jak pod pravomoci členských států, tak Unie, má, v zájmu uniformní 

interpretace, přednost jurisdikce ESD.202

Zdá se tedy, že ESD vytvořil dvě linie judikátů k přímým účinkům 

mezinárodních smluv. Zatímco na jedné straně došel k závěru, že některá pravidla 

                                               
197 Rozhodnutí ESD C-149/96 ve věci Portuguese republic – Council of the European Union ze dne 23. 
listopadu 1999, bod 36, 38 a 39.
198 SANDER, Gerald E., práce cit. v pozn. č. 153, s. 224.
199 Rozhodnutí ESD C-104/81 ve věci Hauptzollamt Mainz v C.A. Kupferberg & Cie KG a.A
(„Kupferberg“) ze dne 26. října 1982. Kritéria lze shrnout následně. Mezinárodní úmluva musí být 
závazná jak pro Společenství, tak pro smluvní státy. Ustanovení musí být přímé, jednoznačné a 
bezpodmínečné. Vliv má i interpretace účelu, textu, předmětu a souvislostí mezinárodní dohody. Zdroj: 
HERBOCZKOVÁ, Jana. Vnější ekonomické vztahy EU v kontextu WTO: rozvojové státy a mezinárodní 
agrární obchod. Brno, 2008. Rigorózní práce. Masarykova univerzita v Brně, s. 14-15.
200 Rozhodnutí ESD C – 300/98 a 302/98 ve věci Parfums Christian Dior SA v TUK Consultancy BV and 
Assco Gerüste GmbH and Rob van Dijk v Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher BV („Dior“) ze 
dne 14. prosince 2000.
201 Ke stejnému závěru dochází i v Rozhodnutí ESD C – 53/96 ve věci Hermès International (a 
partnership limited by shares) v FHT Marketing Choice BV („Hermès“), ze dne 16. června 1998.
202 Viz rozhodnutí („Hermès“) cit. v pozn. 201, bod 32.
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mohou být způsobilá založit přímo práva a povinnosti jednotlivců (viz Kupferberg, 

Demirel), na straně druhé odmítá přímý účinek u dohod WTO (viz  Portugalsko-Rada, 

Dior).

Lze uzavřít, že z hlediska dohody TRIPS je určujícím faktorem rozdělení

pravomocí. Tam, kde není výlučná pravomoc členského státu, platí, že jednotlivec se 

nemůže dovolávat přímého účinku dohody TRIPS ani před ESD ani před národními 

soudy, tak jak to vyvodil ESD ve věci Portugalsko vs Rada EU. V ostatních případech 

je ponechána soudním orgánům členských států volnost v uvážení, zdali přiznají či 

nepřiznají některým ustanovením dohody TRIPS přímý účinek. 

8.5 Česká republika, čl. 10 Ústavy

Vztah mezinárodního práva, popřípadě mezinárodních úmluv, k právu 

národnímu je povětšinou určován ústavou či jinak nazvaným nejvyšším zákonem státu. 

U nás, podle dikce čl. 10 Ústavy ČR203 , jsou součástí právního řádu České republiky

všechny ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášené mezinárodní smlouvy, k nimž dal 

před jejich ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlament, jako reprezentant lidu.

Právě u takových smluv není nutný jakýkoli inkorporační akt. Naopak v ostatních 

případech, aby se mezinárodní pravidlo stalo částí českého právního řádu, musí být 

závazky z norem mezinárodního práva promítnuty do vnitrostátního práva 

prostřednictvím zákonů.204 V souladu s čl. 10 můžeme prohlásit, že se ČR v současné 

době řadí mezi státy s monistickým pojetím vztahu mezinárodního a národního práva. 

Průlom v tradičním dualistickém modelu byl zapříčiněn proklamovaným významem 

lidských práv a základní svobod po listopadu 1989. Na základě §2 zákona č. 23/1991

Sb.205 měly mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, které 

Československo ratifikovalo a vyhlásilo, obecnou závaznost a přednost před zákonem. 

Toto pojetí převzala i Ústava ČR, přičemž platilo, že pro mezinárodní úmluvy jiným 

předmětem úpravy zůstává dualistické pojetí.206 Zásadní změnu, a zavedení plného 

monistického přístupu, přinesl ústavní zákon č. 395/2001 Sb., tzv. euronovela, který byl 

                                               
203 Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992, ve znění ústavního 
zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb.
204 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001, Právnické učebnice 
(Aleš Čeněk), s. 119.
205 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb. ze dne 9. ledna 1991. 
206 PAVLÍČEK, Václav a kol.. Ústavní právo a státověda. 2. podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 
2008, Vysokoškolské právnické učebnice, s. 253.
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reakcí na připravovaný vstup ČR do EU. Vedle již výše uvedeného čl. 10, bylo nově 

doplněn čl. 1 Ústavy o odstavec druhý ve znění „ČR dodržuje závazky, které pro ní 

vyplývají z mezinárodního práva.“, tedy nejen z mezinárodních úmluv, ale i z práva 

obyčejového. Čl. 10 dále obsahuje aplikační pravidlo, podle kterého stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 

V hierarchii právních předpisů podle právní síly z toho vyplývá, že mezinárodním 

smlouvy zaujímají místo mezi ústavními zákony a zákony. Jasné vymezení bylo 

poněkud zkomplikováno nálezem Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 36/01 z 25. června 2002 

(č. 403/2002 Sb.) ve kterém se vyjadřuje k pojmu ústavní pořádek. Ústavní soud je toho 

názoru, že „rozsah pojmu ústavní pořádek nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení 

§112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy, a do jeho rámce 

zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách.“ Tento výklad má vliv zejména na čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR. 

Pokud obecný soud shledá zákon v rozporu s ratifikovanou a vyhlášenou mezinárodní 

úmluvou o lidských právech a základních svobodách, má povinnost předložit tuto věc 

Ústavnímu soudu k posouzení. Je otázkou, které všechny mezinárodní úmluvy jsou

zahrnuty pod pojmem lidská práva a základní svobody a zdali mezi ně můžou patřit i 

úmluvy o duševním vlastnictví, především s ohledem na čl. 11 (právo vlastnit majetek) 

a 34 odst. 1 (právo k výsledkům tvůrčí činnosti) Listiny základních lidských práv a 

svobod.207

8.6 ČR a EU

Na základě Smlouvy ze dne 16. dubna 2003 mezi dosavadními členy EU a nově 

přistoupivšími členskými státy se ČR stala k 1. květnu 2004 členským státem Evropské 

unie.208 Ústava ČR v dnešní době určuje postavení smluv mezinárodního práva, 

nicméně úprava vztahu národního práva a evropského práva je vynechána.209 Toto bílé 

místo by však nemělo způsobovat velké problémy v praxi, jelikož, pokud mluvíme o

zakládacích úmluvách EU, platí, že mají aplikační přednost na základě článku 10 

Ústavy ČR vzhledem k jejich mezinárodněprávní povaze. V případě sekundárního práva 
                                               
207 Usnesení č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 
162/1998 Sb.
208 Smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU (Sdělení MZV č. 44/2004 Sb. m. s.)
209 ESD ve věci C-26/62 Van Gend en Loos konstatoval, že Společenství vytváří nový právní řád 
mezinárodního práva. Tento závěr je obecně přijímán a nelze z toho důvodu ztotožňovat a přistupovat 
stejně k právu mezinárodnímu a právu EU. 
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ESD ve svém známém rozhodnutí „Costa v Enel“ konstatoval, že „Smlouvy Evropského 

společenství založily vlastní právní systém, který se stal integrovanou součástí právního 

systému každé členské země a kterým jsou soudy členských států zavázány aplikovat. 

Vytvořením společenství s neomezenou dobou trvání, která má své vlastní instituce,…, 

členské státy v určitých oblastech omezily svá suverénní práva a vytvořily tak právní 

řád, který je závazný jak pro jejich občany, tak pro ně samé.“210 Z hlediska 

vnitrostátního práva se pak ztotožňuji s Janem Kyselou a Zdeňkem Kühnem 

zastávajících názor, že přednost evropského sekundárního práva je nutné vyvozovat 

prostřednictvím interpretace čl. 10a Ústavy.211,212 ESD dále vyvodil, že nový právní 

předpis členského státu je neplatný, pokud je v rozporu s právem Evropského 

společenství.213 V dalším fundamentálním rozhodnutí „Van Gend en Loos“ ESD 

potvrdil, že subjekty právního řádu společenství jsou i jednotlivci a zavedl doktrínu 

přímého účinku pro takové normy, které jsou jasné (precise) a bezpodmínečné 

(uncoditional).214

Ve světle výše uvedeného, dále článku 288 SFEU (Smlouva o fungování 

Evropské unie)215 o přímé použitelnosti nařízení a eurokonformního výkladu Ústavního 

soudu, tak jak ho dovodil v nálezu ve věci Pl. ÚS 50/04 (č. 154/2006 Sb.) „k cukerním 

kvótám“ ze dne 8. března 2006, se proto zdá jakákoli další vnitrostátní úprava 

nadbytečná. Lze očekávat, že další výklad vztahu právního řádu České republiky a 

Evropské unie bude ponechán na soudních orgánech.216

                                               
210 Rozhodnutí ESD C-6/64, ze dne 15. června 1964, ve věci Flaminio Costa v E.N.E.L. („Costa 
v ENEL“)
211 SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, V., et al., dílo cit. v pozn. č. 177, s. 37.
212 Ústava ČR 

Článek 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na 
mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, 
nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

213 Rozhodnutí ESD C-106/77, ze dne 9. března 1978, ve věci Amministrazione delle Finanze dello Stato 
v Simmenthal SpA („Simmenthal“) 
214 Rozhodnutí ESD C 26-62, ze dne 5 února 1963, ve věci NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration („Van Gend en Loos“) 
215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C83, svazek 47, ze dne 30. 
března 2010
216 SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, V., et al., dílo cit. v pozn. č. 177, s. 31.  
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9. Závěr

Ochrana průmyslového vlastnictví je na mezinárodní úrovni zajišťována 

rozsáhlým souborem mezinárodních dohod. I když je možné pozorovat oslabování 

vnější suverenity států, stále je mezinárodní právo systémem, ve kterém chybí 

nadřazený subjekt. Z toho plyne hlavní nedostatek systému založeného na 

mezinárodních dohodách, kterým je nedostatečné množství nástrojů pro případ 

porušování pravidel úmluv. Zařazení průmyslového vlastnictví pod multilaterální 

obchodní systém zastřešovaný organizací WTO přineslo v tomto směru viditelné 

zlepšení, avšak i nadále zůstávají hlavní formou řešení sporů diplomatická jednání. Jiné 

negativum lze spatřovat ve způsobu vzniku těchto úmluv. Bylo by chybné si myslet, že 

státy svým přistoupením k mezinárodní úmluvě vyjadřují plný souhlas s pravidly v 

takové úmluvě obsaženými. V oblasti práv průmyslového vlastnictví platí, že zejména 

rozvojové státy donedávna v podstatě nerozuměly této problematice a byly ochotny 

přistoupit na požadavky vyspělých států v této oblasti výměnou za pro ně zajímavou 

nabídku. V případě bilaterálních úmluv je častým motivem uzavření dohody 

ekonomická či politická závislost. Nejen pro výše uvedené důvody jsme svědky stavu, 

kde část pravidel zakotvených v mezinárodních úmluvách nevyhovuje řadě smluvních 

stran. Není tajemstvím, že současná ochrana průmyslového vlastnictví na mezinárodní 

úrovni je postavena především podle požadavků vyspělých zemí. Vývoj v posledních 

letech ukázal, že přijetí nové globální mnohostranné úmluvy je v současné době pouze 

nedostižným přáním. 

Nejdůležitější z mezinárodních dohod duševního, ale i průmyslového, vlastnictví 

je dohoda TRIPS, která svým minimálním standardem ochrany, zásadou národního 

zacházení, režimem doložky nejvyšších výhod a počtem smluvních stran má výraznou 

zásluhu na zvyšování úrovně globální ochrany průmyslového vlastnictví. Smluvní 

strana při přijímání právní normy z oblasti práv průmyslového vlastnictví musí plnit 

závazky stanovené dohodou TRIPS. To samé platí, pokud smluvní strana uzavírá, či 

přistupuje k mezinárodní úmluvě. Každý formální pramen práva smluvní strany, ať už 

vnitrostátní nebo mezinárodní, vznikající po účinnosti Dohody TRIPS musí být 

v souladu s ustanoveními této Dohody. 

Institucionální zajištění mezinárodního systému práv průmyslového vlastnictví 

představuje instituce WIPO. Jedná se o organizaci, jejímž hlavním cílem je podporovat 
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rozvoj ochrany průmyslového vlastnictví. Zůstává i nadále místem, kde dochází k 

vyjednávání podoby nových úmluv. Nezanedbatelnou činností WIPO je její edukační 

činnost, kterou přispívá k šíření povědomí o problematice průmyslového vlastnictví. 

Konečně nelze zapomenout na administrativní činnost a asistenční činnost při tvorbě 

nových právních předpisů v oblasti průmyslového vlastnictví. Organizace WIPO je k 

těmto činnostem předurčena odborností svého aparátu. 

Mezinárodní ochrana práv průmyslového vlastnictví se v současné době nachází 

na křižovatce. Jednak zdali i nadále podporovat zvyšování minimálního standardu a za 

druhé, jak dosáhnout mnohostranného konsenzu mezi státy v důležitých otázkách 

ochrany průmyslového vlastnictví. Pro utváření systému na mezinárodní úrovni je 

klíčový vztah rozvojových a vyspělých zemí. Nebo spíše vztah zemí, které předměty 

průmyslového vlastnictví vytvářejí, a zeměmi, které k takové tvorbě nemají patřičné 

kapacity či podmínky Je otázkou, zdali pozorujeme cyklus známý již z minulosti, kdy 

relativní zisky rozvojových zemí jsou později draze vykoupeny úpravou mnohem 

přísnější. V každém případě se zdá, že rozvojové země jsou v jiné vyjednávací pozici 

než před dvaceti lety. Během posledních deseti let došlo k přijetí dokumentů svojí 

povahou vyznívajících ve prospěch těchto zemí. Nelze se však unáhlit v předpovědi, 

zdali bude tento trend pokračovat. Vyspělé země reagují na stávající stav tím, že 

přesunuly svojí pozornost na bilaterální úmluvy. Je důležité ale podotknout, že ač 

bilaterální znamená dvoustranná, působením doložky nejvyšších výhod a národního 

režimu mají tyto úmluvy mnohostranné účinky. Uvedené platí pro smluvní strany 

dohody TRIPS.    

Na regionální úrovni, moje pozornost směřuje k EU, se dá očekávat zvyšování 

standardu ochrany práv průmyslového vlastnictví a budoucí harmonizace a unifikace. 

Toto očekávání pramení ze skutečnosti, že státy přenesly část svých pravomocí v oblasti 

průmyslového vlastnictví na orgány EU. Harmonizace přichází v úvahu jak v případě 

práva hmotného, tak i práva procesního. Dá se předpokládat, že v budoucnu bude 

ustaven i společný orgán pro řešení sporů z průmyslového vlastnictví, zpočátku s 

působností pouze pro určité předměty průmyslového vlastnictví, později s působností 

všeobecnou. 
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Resumé

Cílem diplomové práce je analyzovat mezinárodní ochranu průmyslového 

vlastnictví, přičemž je kladen důraz na teoretické hledisko práva mezinárodního, 

specifika fungování mezinárodního systému, příčiny zařazení ochrany průmyslového 

vlastnictví na mezinárodní úroveň a důsledky takového zařazení. Diplomová práce se 

naopak vyhýbá podrobným rozborům jednotlivých mezinárodních úmluv z oblasti práva

průmyslového vlastnictví. To neplatí pro dohodu TRIPS, a to vzhledem k jejímu 

zásadnímu významu pro současný systém mezinárodní ochrany průmyslového 

vlastnictví.

Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. Hned po 

úvodu je do práce zařazena kapitola věnující se krátkému seznámení s relevantními 

pojmy z oblasti průmyslového vlastnictví. Úvod do mezinárodního rozměru představuje 

kapitola třetí, která mapuje vývoj a příčiny vzniku ochrany průmyslového vlastnictví na 

mezinárodní úrovni od poloviny 19. století až po současnost. Prostor je také věnován 

některým aktuálním otázkám. Čtvrtá kapitola je dělena do dvou částí. Jednak se 

zastavuje u stěžejního pramene ochrany průmyslového vlastnictví, a to u mezinárodních 

úmluv. Jsou přiblíženy jak úmluvy mnohostranné, tak bilaterální. Druhá část kapitoly je 

potom zaměřena na organizaci WIPO, nejdůležitější mezinárodní organizaci pro oblast 

duševního vlastnictví. Na část zaměřenou na mezinárodní úmluvy systematicky 

navazuje následující kapitola, která je věnována nejkomplexnější úmluvě v oblasti nejen 

průmyslového, ale i duševního vlastnictví, tedy dohodě TRIPS. V kapitole jsou 

rozebírány jak příčiny vzniku dohody, tak i cíle, rozsah či vztah k ostatním úmluvám na 

ochranu průmyslového vlastnictví. Šestá kapitola osvětluje stěžejní mezinárodněprávní 

zásady práva průmyslového vlastnictví od původně dominující zásady teritoriality, přes 

zásadu národního zacházení, až po doložku nejvyšších výhod, v oblasti průmyslového 

vlastnictví relativně nově se vyskytující. Druhá část kapitoly mapuje zásady dohody 

TRIPS. Následující kapitola se zaměřuje na řešení sporů v mezinárodním právu, 

přičemž pozornost je obzvláště věnována mechanismu řešení sporů v rámci WTO. 

Osmá kapitola se dá rozdělit do tří oblastí a má výrazný charakter mezinárodního práva 

veřejného, jelikož pojednává o otázkách implementace a aplikovatelnosti 

mezinárodních dohod. První oblast se věnuje obecným otázkám vztahu mezinárodního 
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práva a práva národního. Je přiblížena koncepce monistická a dualistická, nastíněna 

problematika institutu self-executing a non-self-executing. Druhá oblast se zaměřuje na 

aplikaci pravidel dohody TRIPS, vztah EU a dohody TRIPS, a to zejména 

prostřednictvím judikatury ESD. Třetí oblast pojednává o vztahu právního řádu České 

republiky a mezinárodních pravidel. Z důvodu členství České republiky v Evropské unii 

je reflektován též vztah pravidel EU a českého právního řádu. 

Diplomová práce neaspiruje na komplexní uchopení problematiky. Cílem práce 

je předložit, podle autora, nejzajímavější aspekty mezinárodní ochrany průmyslového 

vlastnictví a ty prostřednictvím závěrů ze studia vědeckých článků a relevantní 

judikatury přiblížit. 
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Protection of Industrial Property and International Law

Abstract

The aim of thesis is to analyse international protection of industrial rights. 

Emphasis is placed on theoretical aspects of international law, specifics of functioning 

of international system, reasons explaining why the protection of industrial rights is 

included into international law and consequences of that. On the contrary thesis avoids

detailed analysis of relevant international treaties which does not apply to TRIPS 

agreement for its underlying significance of current system of international protection of 

industrial rights. 

Thesis is composed of nine chapters, including introduction and conclusion. Just 

after introduction the chapter dedicated to a brief introduction to basic terms of 

industrial rights is included. The introduction to the international level is represented in 

chapter three, this chapter tries to map the evolution and reasons of creation the 

protection of industrial property on the international level from the half of 19th century 

to the present. Some current issues are also discussed here. Chapter four consists of two 

parts. First part focuses on international treaties, the crucial source of law on protection 

of industrial property. Not only multilateral agreements but also bilateral agreements are 

discussed here. Second part deals with WIPO, the most important organization on the 

field of intellectual property. As chapter four analyzes international agreements in 

general, the next chapter examines the TRIPS agreement, the most complex treaty on 

the field of industrial and intellectual property. This chapter describes reasons of 

formation, aims of agreement, scope and relation to the other treaties on protection of 

industrial property. Chapter six recognizes the key principles of protection of industrial 

property and their evolution - from originally dominating principle of territoriality over 

national treatment principle to the, in area of industrial property relatively new, most-

favoured-nation principle. Second part of this chapter illustrates the principles of TRIPS 

agreement. Following chapter is focused on dispute resolution in international law, 

particularly the attention is paid to the WTO´s dispute resolution mechanism. Chapter 

eight can be subdivided into three areas and has significant nature of public

international law, because it deals with issues of implementation and application of 

international treaties. First area deals with relation of international and national law. The 
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monistic and dualistic conception is explained and also the issue of self-executing and 

non-self-executing is outlined. Second area concentrates on application of the rules of 

TRIPS agreement, relation between EU and TRIPS agreement, especially through the 

case law of the European Court of Justice. Third area shows the relation between 

international rules and Czech law. From the year 2004 the Czech Republic is part of the

European Union, therefore in this section the relation between rules of EU and Czech

law is reflected.

The thesis does not aspirate to be complex dissertation of the issue of 

international protection of industrial property. The goal of the thesis is to introduce most 

interesting, according to author, issues of international protection of industrial property 

and analyze these issues through conclusions from study of scientific articles and cases. 
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