
Abstrakt v českém jazyce  
 

Za posledních přibližně dvě stě let došlo na poli průmyslové výroby k ohromnému 

pokroku a zároveň významně vzrostl objem mezinárodního obchodu. Potřeba kvalitní úpravy 

ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni tak vedla k přijetí celé řady 

mnohostranných mezinárodních smluv převážně na půdě WIPO a vytvoření mezinárodních 

systémů, které zajišťují potřebnou úroveň ochrany a usnadňují mezinárodní spolupráci stejně 

tak jako přihlašování jednotlivých předmětů a spravování práv ve více státech.  

 

Na samém začátku se tato práce zabývá osvětlením průmyslového vlastnictví jako 

takového, tzn. jeho definicí, pojetím a specifickými rysy, neboť pro pochopení dalších kapitol 

je tento krok zcela zásadní. Následně práce přibližuje základní kameny a nejvýznamnější 

smlouvy pro celou oblast průmyslového vlastnictví v rámci mezinárodněprávní úpravy. Těmi 

jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a později přijatá Dohoda TRIPS, 

dva přelomové dokumenty, které si dodnes zachovávají svůj zásadní význam. V této souvislosti 

je pojednáno i o Světové organizaci duševního vlastnictví, jakožto nejvýznamnější mezivládní 

mezinárodní organizaci působící v této oblasti, ale i o Světové obchodní organizaci. Stěžejní 

částí této práce jsou pak kapitoly kladoucí zásadní důraz na úpravu vybraných předmětů 

průmyslového vlastnictví, a to jak těch patřících mezi práva k tvůrčím výsledkům (patenty, 

užitné vzory, průmyslové vzory, topografie integrovaných obvodů), tak i těch patřících mezi 

práva na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení). Pro přehlednost 

je nejprve uvedena úprava vycházející z Pařížské unijní úmluvy a Dohody TRIPS a následně 

pak jednotlivé zvláštní smlouvy a mezinárodní systémy spravované Světovou organizací 

duševního vlastnictví. V neposlední řadě je vždy také uvedena relevantní evropská právní 

úprava, která tak v našich podmínkách uzavírá právní rámec v mezinárodním pojetí. 

 

Vzhledem k velice širokému záběru tématu se tato práce snaží důkladně zmapovat 

alespoň jeho základní témata a jejich právní úpravu v mezinárodním i evropském kontextu 

včetně nastínění aktuálního stavu, stěžejních souvislostí a fungování jednotlivých systémů.  


