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1. Úvod 

 

 

„Jako živočišný rod jsou lidé význační svojí schopností inteligence, důmyslnosti 

a vynalézavosti. Hodnoty, které jsou obsaženy v této charakteristice, ovlivnily i název, 

který jsme sami sobě přidělili – homo sapiens. Díky nim také může lidstvo vzkvétat“  

 

V tomto zamyšlení poukázal Francis Gurry, současný generální ředitel Světové 

organizace duševního vlastnictví1, na ohromnou sílu a potenciál, kterou tyto schopnosti 

v sobě ukrývají. Díky znalostem a dovednostem, velkému smyslu pro vynalézavost a 

touze po zdokonalování se lidstvo vypracovalo postupně z malých skupinek lovců a 

sběračů v pravěkých dobách až do současné moderní globální společnosti propojené 

vyspělými technologiemi. Za tímto ohromným pokrokem se skrývá právě duševní 

schopnost člověka, která je jeho cennou devizou. Žijeme v době, která se vyznačuje 

obrovskou dynamikou vědeckotechnického rozvoje. Již v roce 2012 bylo po světě 

v účinnosti přes 8,6 milionu patentů, více než 2,4 milionu průmyslových vzorů a 24 

milionů ochranných známek, přičemž tato čísla každoročně stoupají2. Především během 

posledních přibližně dvou set let prodělal pokrok na poli průmyslové výroby ohromný 

posun, a to přes klasické pojetí oceli a železa, prudký rozvoj elektroniky, výpočetní a 

telekomunikační techniky až po současné informační technologie3. Logicky tak 

vystupuje do popředí význam duševní činnosti, která je ústřední silou inovace a tvůrčí 

činnosti, avšak zároveň roste význam ochrany duševního vlastnictví. Své přesvědčení o 

základní hodnotě duševního vlastnictví a práv k duševnímu vlastnictví pro celé lidstvo 

shrnula na prahu nového milénia Světová organizace duševního vlastnictví ve své 

deklaraci, kde mimo jiné vyzdvihuje ekonomický, sociální a kulturní význam duševního 

vlastnictví, uvědomuje si, že v 21. století bude hrát duševní vlastnictví větší roli než 

                                                 
1 Stav ke 12. 12. 2014. Do funkce Generálního ředitele WIPO byl Francis Gurry zvolen Valným 

shromážděním v roce 2008 a po šestiletém funkčním období tuto pozici v květnu 2014 obhájil s novým 

funkčním obdobím do září 2020. O Světové organizaci duševního vlastnictví je blíže pojednáno v 

kapitole 3.2.  
2 WIPO. World Intellectual Property Indicators 2013 [online]. Geneva: WIPO, 2013. Economics & 

Statistics Series. ISBN 978-92-805-2421-5 [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf.  
3 ŠPAČEK, Jindřich. Veřejnoprávní ochrana duševního vlastnictví, vztah mezi pojmy "průmyslové" a 

"duševní" vlastnictví. In: Prosazování práv z duševního vlastnictví. HP, 2003, s. 264. str. 18, [cit. 2014-

08-23]. Dostupné z: http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-

materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
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kdykoli dříve, a také apeluje na jednotlivé národy, aby se intenzivněji zapojily do 

mezinárodní spolupráce4. 

 

Duševní vlastnictví, jehož je průmyslové vlastnictví společně s autorským 

právem a právem souvisejícím s právem autorským součástí, hraje v dnešní době čím 

dál tím větší roli a z pohledu mnoha lidí i podnikatelských subjektů je často 

opomíjeným a podceňovaným aspektem. Průmyslové vlastnictví však plní významnou 

funkci v podnikatelské sféře a jeho vhodné uchopení je často jedním z klíčů k úspěchu 

v konkurenčním prostředí. Nezbytná je však ochrana poskytovaná ze strany státu, který 

se staví do role ochránce jím garantovaných práv k nehmotným statkům. Zpočátku 

k tomu docházelo čistě na bázi územní výlučnosti, což se s postupným rozvojem 

mezinárodního obchodu a rostoucí globalizací prakticky od 19. století ukázalo jako 

nedostatečné, ba naopak jako bránící v dalším rozvoji. Bylo tedy zřejmé, že je třeba 

vyjednat uzavření multilaterálních dohod, díky nimž by se odstranily překážky bránící 

bezpečnému mezinárodnímu obchodu a spolupráci a zajistila se ochrana předmětů 

průmyslového vlastnictví. Zároveň se ukázalo jako nezbytné zjednodušit způsoby 

získávání ochrany v zahraničí, spravování nabytých práv a fungování zápisných úřadů. 

Byl tak vypracován rozsáhlý systém celé řady mezinárodních dohod v obecné rovině i 

v jednotlivých oblastech duševního, respektive průmyslového vlastnictví, zajišťujících 

alespoň minimální úroveň jejich ochrany. K významným pokrokům a regulacím došlo 

také na evropské regionální úrovni, a to především v oblasti patentů, průmyslových 

vzorů, ochranných známek a zeměpisných označení. V textu této diplomové práce bych 

tak rád přiblížil problematiku vybraných předmětů ochrany průmyslového vlastnictví v 

mezinárodním kontextu a zaměřil pozornost především na jejich úpravu 

v mezinárodních smluvních dokumentech, potažmo právních předpisech, včetně 

nastínění jejich kontextu a fungování. 

 

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 navazuje kapitola, která přibližuje 

                                                 
4 WIPO, Policy Advisory Commission. World Intellectual Property Declaration [online]. Geneva: WIPO, 

2000. ISBN 92-805-0949-7 [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/836/wipo_pub_836.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/836/wipo_pub_836.pdf
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základní kameny a nejvýznamnější smlouvy pro celou oblast průmyslového vlastnictví 

v rámci mezinárodněprávní úpravy. Těmi jsou Pařížská úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví, jež byla prvním přelomovým dokumentem a jež prakticky i 

po sto třiceti letech si zachovává svůj význam, a později přijatá Dohodou TRIPS. V této 

souvislosti je pojednáno i o Světové organizace duševního vlastnictví, jakožto stěžejní 

mezivládní mezinárodní organizace působící v této oblasti, ale i Světové obchodní 

organizaci. V následujících kapitolách (4 až 9) je pak kladen důraz na úpravu vybraných 

předmětů průmyslového vlastnictví, a to jak těm patřícím mezi práva k tvůrčím 

výsledkům (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie integrovaných 

obvodů), tak i těm patřícím 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. 

 

Jsem si samozřejmě vědom toho, že problematika ochrany průmyslových práv 

v souvislosti s mezinárodním právem je velice široká a tato práce tak v rámci svého 

omezeného rozsahu nemá ambici pojmout vyčerpávajícím způsobem všechny předměty 

ochrany a jejich úpravu ani všechny aspekty, jichž se tato oblast dotýká. Nicméně se 

snaží obsáhnout alespoň základní témata a jejich právní úpravu v mezinárodním i 

evropském kontextu včetně nastínění aktuálního stavu, stěžejních souvislostí a 

fungování jednotlivých systémů.  
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2. Pojetí průmyslového vlastnictví 

 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, průmyslové vlastnictví představuje užší část 

duševního vlastnictví, a to obecně pojato takovou, která je průmyslově využitelná a 

která ve valné většině případů vzniká na základě určitého formálního zápisu. Existují 

však i výjimky, kdy takového formálního aktu není třeba, a přesto je určitým 

předmětům poskytnuta ochrana. To je případ všeobecně známých ochranných známek a 

také nezapsaných průmyslových vzorů Společenství5. Ruku v ruce s principem 

formality jde i určitá časová omezenost poskytování ochrany jednotlivým předmětům 

průmyslového vlastnictví, jak bude dále v této práci popsáno u jednotlivých předmětů 

ochrany. 

 

V subjektivním smyslu se průmyslovým vlastnictvím rozumí určitý souhrn 

absolutních subjektivních práv k daným nehmotným statkům, který přísluší určité osobě 

a kterému odpovídají povinnosti ostatních osob tato práva nerušit ani do nich 

nezasahovat. Tato práva jsou zásadně výlučná, avšak není tomu tak vždy, neboť např. u 

práv na označení původu a zeměpisných označení se o výlučná práva nejedná6. 

V objektivním smyslu je pak možné práva průmyslového vlastnictví chápat jako 

objektivní právo, které určuje pravidla chování pro jednotlivé subjekty a upravuje 

společenské vztahy, kde vystupují jako předměty nehmotné statky. V tomto pojetí se 

tedy jedná o „soubor zvláštních právních norem obsažených ve vnitrostátním právu i v 

mezinárodních úmluvách, které upravují ochranu předmětů průmyslového vlastnictví a 

vztahů z jejich uplatnění vznikajících“7. 

 

                                                 
5 Blíže je o těchto výjimkách pojednáno v příslušných kapitolách této práce. 
6 POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. Aplikované právo. Praha: Vysoká škola 

aplikovaného práva, 2003, č. 2, str. 34. Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/9.pdf. a 
také SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006, 

212 s. Studijní texty (LexisNexis), str. 14. ISBN 80-869-2008-9.  
7 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s. Právní monografie. ISBN 978-807-3578-862. str. 17 a HÁK, 

Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo. Praha: Vysoká škola aplikovaného 

práva, 2005, roč. 2005, č. 2., str. 11. Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf a 

SLOVÁKOVÁ, Zuzana, Průmyslové vlastnictví, str. 14 a MALÝ, Josef. Obchod nehmotnými statky: 

patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2002, xiii, 257 s. ISBN 80-

717-9320-5, str. 24. 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/9.pdf
http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf
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2.1. Předměty průmyslového vlastnictví 

 

Vymezení pojmu průmyslového vlastnictví není stanoveno žádnou univerzální 

legální definicí (stejně tak jako je tomu u vymezení duševního vlastnictví), a proto je 

třeba vycházet u uchopení tohoto pojmu z jeho obsahu, respektive z jednotlivých 

předmětů, které jej tvoří. Ty jsou ukotveny v mezinárodních smlouvách, které se týkají 

duševního či konkrétně průmyslového vlastnictví a potažmo v jednotlivých národních 

úpravách, které z těchto smluv vycházejí a o jejichž stěžejní principy se opírají. Ve 

svých základních rysech tak byl pojem průmyslového vlastnictví vymezen již 

v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 (dále jen 

PUÚ), která mezi předměty ochrany průmyslového vlastnictví řadí patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky 

služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu8. Vedle 

ochrany těchto předmětů řadí PUÚ mezi úkoly ochrany průmyslového vlastnictví taktéž 

potlačování nekalé soutěže. Její vymezení pojmu průmyslového vlastnictví bylo však 

oproti současným potřebám podstatně užší, což logicky plyne z požadavků dané doby. 

Od konce 19. století však vědecký a technický pokrok prodělal značný posun, a tak bylo 

i toto pojetí průmyslového vlastnictví třeba aktualizovat. V Úmluvě o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví z roku 1967 tak vedle výčtu jednotlivých práv, která 

jsou zahrnuta pod pojem duševního vlastnictví, nalezneme v neposlední řadě i určitou 

otevřenou skupinu, kam spadají „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti 

v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“9. Dle mého názoru je toto široké 

pojetí vhodné v tom smyslu, že se vyhýbá taxativnímu výčtu jednotlivých předmětů a 

umožňuje tak do něj zahrnout různé předměty dle potřeb dané doby bez nutnosti změny 

této úmluvy. Je možno sem tak řadit i např. know-how10 nebo další práva, která známe 

dnes jako např. práva k užitným vzorům, novým odrůdám rostlin nebo označením 

                                                 
8 Článek 1 (2) Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883. Panuje všeobecná 

shoda, že ve znění tohoto článku došlo k určité pojmové nepřesnosti, neboť “patenty na vynálezy” 

nepředstavují na rozdíl od vynálezů předmět ochrany, avšak formu, která tuto ochranu představuje, viz 

KUNZ, Otto, Antonín RINGL a Miluše VILÍMSKÁ. Mezinárodní smlouvy v oblasti průmyslového 

vlastnictví. Praha: Panorama, 1985, str. 77. Blíže k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví 

je pojednáno v kapitole 3.1. 
9 Konkrétně Článek 2, bod viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané 

ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněné dne 2. října 1979. Vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 

80/1985 Sb. 
10 MALÝ, Josef. Oceňování průmyslového vlastnictví: nové přístupy. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, 

xiv, 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6, str. 5. 
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původu. Nejaktuálnější pojetí pojmu průmyslového vlastnictví (a duševního vlastnictví 

obecně) bylo představeno v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví11 z roku 1994 (TRIPS), která mimo jiné z oblasti průmyslových práv 

jmenuje i zeměpisná označení12 či topografie integrovaných obvodů (u nás známé pod 

termínem topografie polovodičových výrobků), které v době přijetí PUÚ ještě 

neexistovaly, avšak zároveň opomíjí ve výčtu užitné vzory. Rozdíl je možné také najít 

v novém pojednání o ochraně nezveřejněných informací (jedná se o know-how či 

obchodní tajemství). 

 

 

2.2. Specifika průmyslového vlastnictví 

 

Mezi specifika předmětů duševního vlastnictví, potažmo vlastnictví 

průmyslového patří tzv. potenciální ubiquita, což je vlastnost připisovaná nehmotnému 

vyjádření statku a která spočívá v možnosti neomezeného a současného užití kýmkoli 

nezávisle na místě a čase, přičemž nedochází k zužívání či újmě na podstatě daného 

statku ani ke snížení jeho kvality13. Právě pro nehmotný charakter a možnost mnohdy 

snadné dostupnosti se u nehmotných statků zvyšuje i riziko jejich zneužití a tudíž je zde 

zvýšená potřeba ochrany.  

 

Dalším specifikem průmyslových práv je platnost principu teritoriality právní 

ochrany. Teritorialita je základní zásada, která vyjadřuje území, na kterém je daný 

předmět chráněn, tedy území, kde byla ochrana udělena. Výhradně tedy podle 

národního práva se určuje, zda se určitému právu k nehmotnému statku poskytuje 

ochrana a případně v jakém rozsahu14. Územní výlučnost se však v dřívějších dobách 

ukázala jako neudržitelná vzhledem k rostoucímu významu mezinárodního obchodu, 

                                                 
11 Konkrétně Článek 1 bod 2 Dohody TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights). Tato dohoda tvoří přílohu 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, v České 

republice byla publikována jako vyhl. č. 191/1995 Sb. a blíže o ní je pojednáno v kapitole 3.3. 
12 Jedná se o širší pojem, než „označení původu“, které je uvedeno v PUÚ. Tento pojem zahrnuje nejen 

zeměpisná označení jako taková, ale i označení původu, jak je známe z českého právního řádu. Uvedeno 

v POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv, str. 35. 
13 SLOVÁKOVÁ, Zuzana, Průmyslové vlastnictví, str. 17 
14 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. V 

Praze: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2009, 265 s. ISBN 80-868-5512-0, str. 183. 
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celkové globalizaci a světu propojenému prostřednictvím internetu, ale i rostoucí 

přeshraniční spolupráci na poli inovací. Nejvíce se projevuje princip teritoriality 

v patentovém právu15, avšak v některých případech bývá oslabován - příkladem může 

být souvislost s procesem evropské integrace16. 

 

S již dříve zmíněným požadavkem na formální zápis pro vznik práv 

k průmyslovému vlastnictví úzce souvisí také finanční hledisko, jakožto jedno z dalších 

specifik průmyslových práv. V jednotlivých zemích je třeba platit správní poplatky za 

podání přihlášky a dále pak udržovací poplatky (v případě vynálezů) nebo poplatky za 

podání žádosti o obnovu nebo prodloužení platnosti (např. u ochranných známek, 

užitných vzorů nebo průmyslových vzorů), aby nedošlo ke  zrušení udělené ochrany. 

Vzhledem k územní omezenosti ochrany průmyslových práv musí proto vlastníci při 

případném působení ve více zemích také zvažovat, zda je pro ně výhodné a finančně 

návratné usilovat o ochranu i v jiných zemích, a to i z pohledu možného přínosu 

z prodeje licence17. 

 

  

                                                 
15 DOI, Teruo. The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflict of Laws: A Review of 

Japanese Court Decisions. Fordham international law journal [online]. New York, N.Y.: The Berkeley 

Electronic Press, 2002, Volume 26, Issue 2, Article 7 [cit. 2015-02-14], str. 377 až 379. Dostupné z: 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1874&context=ilj. 
16 Blíže k tomu KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla, na str. 19: 

„Především v právu Evropských společenství (Evropské unie) došlo k prolomení zásady teritoriality, a to 

prostřednictvím tzv. teorie vyčerpání práv.“ 
17 ŠPAČEK, Jindřich, Veřejnoprávní ochrana duševního vlastnictví, vztah mezi pojmy "průmyslové" a 

"duševní" vlastnictví, str. 24. 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1874&context=ilj
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3. Základ mezinárodněprávní ochrany 

 

 
Ještě než přistoupíme k mezinárodněprávnímu rámci jednotlivých předmětů 

ochrany, je na místě představit nejdůležitější mezinárodní dokumenty, které jsou 

stěžejní pro celou oblast průmyslového vlastnictví. Za základní kámen pro vznik 

mezinárodní úpravy lze považovat především Pařížskou úmluvu na ochranu 

průmyslového vlastnictví (PUÚ), jež ukotvila stěžejní zásady, na kterých je systém 

postaven, a poskytla základ pro přijetí celé řady mezinárodních úmluv, které na ni 

navazují a upravují jednotlivé oblasti průmyslových práv, jak je uvedeno v příslušných 

kapitolách. Velkou zásluhu na pokroku v oblasti ochrany průmyslových práv má také 

především Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), na jejímž poli došlo 

k uzavření mnoha z těchto smluv a která tyto smlouvy spravuje. V neposlední řadě je 

třeba vyzdvihnout Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(TRIPS) z roku 1994, která vznikla při příležitosti konstituování Světové obchodní 

organizace a představuje významný posun v oblasti duševního vlastnictví18. Dohoda 

TRIPS upravuje komplexně oblast průmyslových práv, navazuje na principy 

představené PUÚ a její ustanovení dále doplňuje a prohlubuje, a to s přihlédnutím 

k dosavadnímu vývoji, na který bylo třeba reagovat.  

 

 

3.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

 

Prvopočátkem byl rok 1873, kdy se ve Vídni konala mezinárodní výstava 

vynálezů, avšak svoji účast odmítla řada pozvaných hostů, a to právě kvůli obavě 

z nedostatečně zajištěné právní ochrany vynálezů a z obavy z jejich zneužití19. Tento 

fakt jen podtrhl potřebu mezinárodní úpravy, což vedlo k uspořádání kongresu v Paříži 

v roce 1878 a následně k podpisu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 

                                                 
18 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. str. 27. 
19 STACK, Alexander James. International patent law: cooperation, harmonization, and an institutional 

analysis of WIPO and the WTO. Northampton, MA: Edward Elgar, 2011, str. 68. ISBN 978-184-9802-

581. 
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v roce 188320. Vznikla tak první významná mezinárodní úmluva, jež měla zásadní 

význam pro celou oblast průmyslových práv, nikoliv jen pro některé úzce vymezené 

oblasti. Tato úmluva byla podepsána 11 státy21 a v účinnost vstoupila 7. července 

188422. Současně byla vytvořena Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, neboli tzv. 

Pařížská unie, jež je tvořena státy, které k PUÚ přistoupily, přičemž v současné době 

má PUÚ již 176 smluvních stran23. Od svého podpisu prodělala tato úmluva díky 

bouřlivému technologickému, politickému i obchodnímu vývoji řadu změn, z nichž tou 

poslední je revize z konference ve Stockholmu z roku 1967, ke které přistoupila většina 

zemí včetně České republiky. 

 

Vedle vytyčení pojmu průmyslového vlastnictví a hmotněprávní úpravě 

jednotlivých jeho předmětů24 zakotvila PUÚ především základní principy fungování 

ochrany průmyslových práv na mezinárodní úrovni. Mezi nejdůležitější patří princip 

národního zacházení, který je zakotven v úvodním článku 2 PUÚ a který je 

v některých pramenech označován jako „asimilační režim.“ Ten spočívá v tom, že 

příslušníci každé unijní země požívají ve všech ostatních unijních zemích za splnění 

stejných podmínek a formalit (kromě požadavku bydliště či závodu v dané zemi) týchž 

výhod týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví, které příslušné zákony poskytují 

nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu25. V této souvislosti PUÚ rozšiřuje okruh 

osob, které jsou postaveny na stejnou úroveň jako příslušníci unijních zemí, o ty, kteří 

                                                 
20 Tato úmluva je ve světě známá jako “The Paris Convention for the Protection of Industrial Property,” 

u nás také jako „Pařížská unijní úmluva“ ze dne 20. března 1883, v našem právním řádu - vyhl. č. 

64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.  
21 Mezi tyto státy patřily následující: Belgie, Brazílie, Francie, Guatemala, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, 

Salvador, Srbsko, Španělsko a Švýcarsko. V následujících letech přistoupily i další významné státy na 

poli mezinárodního dění – Velká Británie (1884), Spojené Státy Americké (1887), Japonsko (1889), 

Německo (1903), Rakousko-Uhersko (1909) a Sovětský Svaz (1965). Československo přistoupilo k PUÚ 

v roce 1919. 
22 BODENHAUSEN, G. Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial 

property, as revised at Stockholm in 1967. WIPO reprinted 2004. Geneva: United International Bureaux 

for the Protection of Intellectual Property, 1969, str. 9. ISBN 92-805-0368-5. 
23 Údaje o smluvních státech včetně indikace, kdy daný stát k úmluvě přistoupil a kterým nejnovějším 

zněním je vázán, jsou dostupné zde: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf [cit. 2014-10-15]. 
24 K pojmu průmyslového vlastnictví blíže viz kapitola 2.1. Úprava jednotlivých předmětů ochrany je pak 

podrobněji rozebrána v následujících příslušných kapitolách této práce. 
25 Blíže k definici toho, kdo je příslušníkem určitého státu, jak se řeší situace, kdy má člověk více než 

jedno občanství nebo např. když ve společné přihlášce jsou příslušníci zemí patřících do Pařížské unie a 

osoby z jiných států se vyjadřuje BODENHAUSEN, G. Guide to the application of the Paris Convention 

for the protection of industrial property, as revised at Stockholm in 1967, na straně 27 a 28. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf
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nejsou příslušníky zemí patřících k Unii, avšak zmíněná podmínka bydliště či závodu 

v zemi, kde žádají o ochranu a která je členem Unie, je u nich splněna26. 

 

Z praktického hlediska je velice důležitá zásada unijní priority. Ta umožňuje, 

aby po řádně podané přihlášce v jedné zemi Unie náleželo přihlašovateli přednostní 

právo pro stejný konkrétní předmět průmyslového vlastnictví i v ostatních zemích vůči 

přihlašovatelům, kteří mají právo priority pozdější, tedy vůči přihlašovatelům, kteří 

např. díky paralelnímu vývoji během dané doby dospěli ke stejnému řešení a podali 

v některé z ostatních zemí Unie přihlášku27. Toto právo je však časově omezeno na 

určitou dobu od podání první přihlášky – jedná se o tzv. prioritní interval. Pro počátek 

běhu lhůty je důležitý okamžik podání přihlášky u příslušného úřadu duševního 

vlastnictví, neboť systém vzniku práva přednosti je založen právě na tom, kdo podal 

jako první danou přihlášku28. Délka prioritního intervalu je stanovena v článku 4 C – (1) 

na dvanáct měsíců pro patenty na vynálezy a pro užitné vzory a šest měsíců pro 

průmyslové vzory nebo modely a pro tovární nebo obchodní známky29. To znamená, že 

je odstraněna povinnost žádat o ochranu ve všech vybraných státech zároveň a vzniká 

tak pro přihlašovatele časový prostor, během něhož může přihlášky do dalších zemí 

řádně rozmyslet a připravit. Prioritní právo však nevzniká automaticky, ale je třeba ho 

nárokovat.  

 

Zásada unijní priority společně se zásadou národního zacházení tak doplňují 

(nikoli prolamují) stále platnou a pro průmyslová práva charakteristickou zásadu 

teritoriality a přicházejí tak s řešením pro problémy, které vyplývaly z územní 

výlučnosti těchto práv při přechodu do jiných zemí. Významně se tím prospělo 

                                                 
26 Toto rozšíření i o některé příslušníky zemí nepatřících k Unii je zakotveno v článku 3 PUÚ. Naproti 

tomu v dohodě TRIPS je v článku 2 (1) zakotveno, že i nečlenské státy PUÚ se zavazují k dodržování 

hmotněprávních ustanovení Pařížské úmluvy. 
27 Unijní priorita se však nevztahuje pouze na patentové přihlášky, ale na celou škálu předmětů 

průmyslového vlastnictví (průmyslové vzory, užitné vzory nebo ochranné známky). Podrobně jsou 

jednotlivá ustanovení článku 4 PUÚ rozebrána v BODENHAUSEN, G. Guide to the application of the 

Paris Convention for the protection of industrial property, as revised at Stockholm in 1967 na straně 35 a 

následující. 
28 Tento systém je znám jako first-to-file system. V minulosti se naproti tomu v některých zemích 

(především ve Spojených Státech Amerických) používal „first-to-invent“ systém, který odvozoval vznik 

přednostního práva u patentů na okamžik vytvoření vynálezu. Jako důkaz autorství v případě sporu pak 

sloužily tzv. laboratorní deníky, které musely být řádně vedené, podepsané a datem označené. 
29 Pro tovární a obchodní známky se ustálilo označení „ochranné známky.“ 
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mezinárodnímu obchodu, neboť byla nastavena pravidla pro ochranu vynálezů, 

průmyslových vzorů, užitných vzorů i ochranných označení při obchodování se státy, na 

jejichž území tato práva primárně nevznikla. 

 

 

3.2. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 

 

Nejvýznamnější organizací působící na mezinárodní scéně na poli ochrany 

průmyslového vlastnictví se stala Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) se 

sídlem ve švýcarské Ženevě30. Tato organizace byla konstituována Úmluvou o zřízení 

Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967, jakožto odborná organizace 

v rámci Organizace spojených národů, a to s posláním podnítit tvůrčí činnost podporou 

ochrany duševního vlastnictví na celém světě a s cílem modernizovat a zdokonalit 

správu jednotlivých unií, které spadají pod WIPO, avšak současně za plného 

respektování samostatnosti každé z těchto unií31. V současné době má organizace 188 

členů, kteří rozhodují o směřování, rozpočtu, ale i dalších aktivitách skrze orgány 

WIPO32. V rámci Valného shromáždění má každý stát jeden hlas, což se při širokém 

zastoupení a v některých situacích diametrálně odlišných postojích a politicko-

ekonomických zájmech jednotlivých zemí ukázalo jako paralyzující pro efektivní 

fungování a hledání shody v palčivých otázkách ohledně ochrany průmyslových práv. 

Jinými slovy se zde v plné síle promítnul protichůdný postoj a zájem vyspělých zemí 

„Severu“, které usilují o vysokou míru ochrany, oproti rozvojovým zemím „Jihu“, které 

jsou převážně příjemci předmětů chráněných právy k duševnímu vlastnictví a kterým by 

další proces zpřísňování a harmonizace negativně ovlivnil jejich další rozvoj. 

 

Stěžejní úlohou WIPO je především harmonizace legislativy v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví jednotlivých zemí (např. organizuje harmonizaci patentového 

                                                 
30 Ve světě je známá jako World Intellectual Property Organization (WIPO). Ve francouzské verzi také 

často užívaná zkratka OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.  
31 Tyto cíle jsou vyjádřeny v Preambuli Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, 

podepsané ve Stockholmu dne 14. 7. 1967, změněné dne 2. 10. 1979 (v našem právním řádu jako vyhl. č. 

69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.). 
32 Seznam členů včetně bližších informací ohledně jejich členství je dostupný z oficiálních stránek WIPO 

– www.wipo.int/members/en. [cit. 2014-12-01].  

http://www.wipo.int/members/en
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práva) prostřednictvím uzavírání mezinárodních závazků v této oblasti. Důležitou 

úlohou je také provádění příslušných zápisů a uveřejnění prostřednictvím 

Mezinárodního úřadu WIPO, který tak zajišťuje fungování mezinárodních systémů na 

ochranu jednotlivých předmětů duševního vlastnictví, o nichž bude podrobněji 

pojednáno v příslušných kapitolách. Kromě Pařížské unijní úmluvy spravuje Světová 

organizace duševního vlastnictví 25 dalších významných mezinárodních smluv, a to 

včetně úmluvy o jejím zřízení, což z ní činí bezpochyby nejvýznamnější instituci na poli 

ochrany průmyslového vlastnictví33. 

 

 

3.3. Dohoda TRIPS 

 

V současné době lze za nejucelenější a obsahově nejkomplexnější mezinárodní 

smlouvou na poli práv duševního vlastnictví považovat Dohodu o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví, známou také jako tzv. Dohoda TRIPS34. 

Hlavními důvody jejího přijetí byl zvyšující se podíl výrobků a služeb chráněných 

právy k duševnímu vlastnictví, zvyšující se podíl této oblasti na HDP a v neposlední 

řadě také porušování těchto práv, které významně poškozovalo jejich majitele35. Kvůli 

nepříznivé situaci z pohledu vyspělých zemí ve WIPO, kde se podobná iniciativa posílit 

ochranu duševního vlastnictví a zmenšit překážky mezinárodního obchodu těžko mohla 

setkat s úspěchem, přistoupily vyspělé země k prosazení této myšlenky na půdě 

GATT36, kde využily jednání Uruguayského kola a v roce 1994 tak byla v Marrakeshi 

přijata Dohoda TRIPS, jakožto jedna z mnoha příloh Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace, tedy nově vzniklé WTO.  

 

V poměru k ostatním mezinárodním smlouvám věnujícím se právům 

k duševnímu vlastnictví, jako je Pařížská unijní úmluva, Bernská úmluva, Římská 

                                                 
33 Údaje jsou aktuální k 1. 12. 2014 a dostupné z www.wipo.int/treaties/en včetně jejich seznamu a znění. 
34 Tato zkratka pochází z anglického názvu The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights. 
35 CORREA, Carlos María. Research handbook on the protection of intellectual property under WTO 

rules. Northampton, MA: Edward Elgar, 2010. Research handbooks on the WTO, v. 1. str. 38-44. ISBN 

1847209041. 
36 Všeobecné dohody o clech a obchodu - zkratka pochází z General Agreement on Tariffs and Trade. 

http://www.wipo.int/treaties/en
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úmluva37 a Smlouva o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů (tzv. 

Washingtonská smlouva z roku 1989), je Dohoda TRIPS s nimi v souladu a na jejich 

ustanovení mnohdy odkazuje a dále tyto smlouvy obsahově rozvíjí a doplňuje o celou 

řadu dalších pravidel a principů. Dohoda TRIPS se relativně komplexně věnuje většině 

předmětů ochrany duševního vlastnictví a zároveň tak vytváří určitou nadstavbu ke 

zmíněným smlouvám38. Někdy se proto také můžeme setkat s pojmy popisujícími tento 

přístup jako Paříž Plus nebo Bern Plus. Zároveň je však potřeba si uvědomit, že 

jednotlivé smlouvy spravované WIPO a Dohoda TRIPS nemají totožné smluvní strany. 

V této souvislosti pak článek 1 (3) věta druhá Dohody TRIPS stanoví fikci, že všechny 

členské země WTO jsou signatářskými zeměmi smluv, na které Dohoda TRIPS 

odkazuje39. 

 

Text dohody zakotvuje určité minimální standardy ochrany, což vzhledem 

k velkým rozdílům v počáteční úrovni ochrany mezi jednotlivými státy WTO se jevilo 

jako nejschůdnější řešení. Státy se zavázaly k jejich dodržení co do výsledku, přičemž 

věta třetí článku 1 (1) jim ponechává volnost ve způsobu dosáhnutí tohoto cíle v rámci 

jejich vlastního právního systému a praxe40. Značnou část znění tvoří hmotněprávní 

ustanovení týkající se jednotlivých oblastí ochrany duševního vlastnictví, o nichž je 

pojednáno v příslušných kapitolách této práce. Dohoda TRIPS zavedla také stěžejní 

zásady v oblasti cizineckého režimu. Vedle principu národního zacházení známého 

již z PUÚ představuje zcela nově i zacházení podle nejvyšších výhod, jak uvedeno 

v článku 441. To rozšiřuje princip národního zacházení, neboť staví naroveň cizince 

různých zemí. Znění dohody totiž stanoví, že pokud členská země přizná občanům 

kterékoli jiné země nějakou výhodu v rámci ochrany duševního vlastnictví, musí ji 

                                                 
37 Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, 

přijatá v Římě dne 26. Října 1961.  
38 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, str. 29 a 30. ISBN 80-720-1467-6 a také TÝČ, 

Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd. Praha: Linde, 1997, 166 s., str. 

27. ISBN 80-720-1102-2. 
39 STOLL, Peter-Tobias, Jan BUSCHE a Katrin AREND. WTO--trade-related aspects of intellectual 

property rights. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, Max Planck commentaries on world trade 

law, 7. str. 13. ISBN 90-041-4567-2. 
40 Uvážení států tedy platí co do způsobu implementace ustanovení Dohody TRIPS, nikoli však uvážení, 

která z ustanovení se země rozhodne implementovat – k tomu blíže viz spor Canada – Term of Patent 

Protection, WT/DS170, dostupný z: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds170_e.htm.  
41 STOLL, Peter-Tobias, Jan BUSCHE a Katrin AREND. WTO--trade-related aspects of intellectual 

property rights, str. 15. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds170_e.htm
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bezpodmínečně přiznat i všem občanům ostatních smluvních zemí. Obecně cizinecký 

režim podle TRIPS výrazně napomohl sjednocení na poli ochrany, neboť mimo jiné 

vztahuje ustanovení PUÚ i na její nečlenské státy, které jsou však členy WTO42.  

Na rozdíl od předchozích mezinárodních dokumentů spočívá také zásadní přínos 

Dohody TRIPS v tom, že se důkladně věnuje problematice zajištění vnitrostátního 

vynucování práv, když stanovuje k tomu potřebné prostředky ve své části třetí. Tato 

oblast je zcela přelomová a stěžejní pro fungování ochrany těchto práv v jednotlivých 

zemích a potažmo celého systému jako celku. Důraz je kladen na spravedlnost a 

nestrannost řízení, informovanost či náhradu škody. Povinnosti smluvních států zde jsou 

rozděleny do několika oblastí týkajících se vnitrostátního občanského řízení a správního 

řízeni, stejně tak jako trestního řízení a Dohoda TRIPS zakotvuje také nápravná a 

prozatímní opatření a opatření na hranicích (články 41 až 61). 

 

Dohoda TRIPS je také vítaným zlomem v oblasti vynucování závazků 

z mezinárodních smluv, když podřizuje řešení sporů mezi státy z TRIPS zvláštnímu 

mechanismu WTO, neboť v článku 64 odkazuje na články XXII a XXIII GATT 1994 a 

také na Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (DSU)43. Jedná se o přesně 

definovaný a strukturovaný proces podobný procesu soudnímu, avšak pravomoc je zde 

svěřena speciálnímu orgánu WTO. Důraz je kladen na konzultace a mírové urovnání 

sporu. Díky dobrému fungování tohoto mechanismu se postupem času vytvořila 

„judikatura“ uznávaná napříč mezinárodního pole a účinné nástroje vymáhání a 

případných sankcí napomohly výraznému zlepšení v oblasti ochrany práv k duševnímu 

                                                 
42 V souvislosti s cizineckým režimem v Dohodě TRIPS proběhlo několik sporů v rámci WTO DSU, 

které osvětlily některé související otázky. Mezi nejvýznamnější patří Indonesia - Certain Measures 

Affecting the Automobile Industry, WT/DS55 – zde panel zdůraznil, že režim národního zacházení se týká 

pouze práv výslovně zmíněných v TRIPS a Indonésie tak neporušuje ustanovení Dohody tím, že v oblast 

cel či v rámci jiných podpor zvýhodňuje domácí společnosti. Významným v této souvislosti byl také spor 

United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, WT/DS176, kde panel došel k závěru, 

že americký zákon porušoval cizinecký režim stanovený Dohodou TRIPS a taktéž PUÚ, neboť 

nepřipouštěl zápis a obnovu známky, jež byla opuštěna z důvodu konfiskace podniku dle kubánského 

práva. Seznam sporů, které se týkají Dohody TRIPS a jejich podrobnosti, jsou dostupné z: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26.  
43 Tento dokument byl přijat jako příloha 2 Dohody o zřízení Světové obchodní organizace v rámci 

Uruguayského kola v Marrakeshi 15. dubna 1994. Originální název the “Understanding on Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes”, zkráceně také nazýváno Dispute Settlement 

Understanding, dal pak za vznik užívané zkratce DSU. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26
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vlastnictví. Důležitým momentem potrhujícím význam DSU je i jeho propojení se 

smlouvami, na něž Dohoda TRIPS odkazuje, a to PUÚ nebo Bernskou úmluvou44. 

 

Zahrnutím správy Dohody TRIPS do pravomocí Světové obchodní organizace 

nastala na mezinárodním poli situace, kdy vedle sebe stojí dvě nejdůležitější 

mezinárodní organizace zabývající se oblastí ochrany práv duševního vlastnictví, a to 

WTO a WIPO. Přesto však WIPO zůstává stěžejní organizací zaměřující se výhradně na 

problematiku duševního vlastnictví a její význam i přes nastíněnou dvojkolejnost 

neutrpěl výraznější újmy. Vzhledem k rozdílnosti zaměření obou organizací a ke snaze 

o vzájemnou pomoc a spolupráci jsem tak toho názoru, že tato situace je i do určité míry 

pro obě organizace prospěšná.  

                                                 
44 Tento fakt byl potvrzen mimo jiné ve sporu WT/DS160 United States — Section 110(5) of US 

Copyright Act, kde byly brány v úvahu i rozpory s Bernskou úmluvou. 
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4. Vynálezy 
 

 

Oblast patentového práva je nosným oborem práv k tvůrčímu duševnímu 

vlastnictví a z hlediska podpory inovativní činnosti a technologického rozvoje se jedná 

bezpochyby o zdaleka nejdůležitější systém45. Inovace a tvůrčí činnost jsou hnací silou 

pokroku a technického rozvoje a v rámci zachování a podpory těchto tvůrčích snah je 

třeba vytvořit takové prostředí, kde jsou dostatečně chráněna práva k jejich výsledkům. 

Zároveň je však třeba tento systém nastavit tak, aby byl vyvážený a vedle stimulace 

tvůrců poskytoval i vhodné podmínky pro užití a přístup k výsledkům jejich činnosti46. 

Za tímto účelem se vydávají patenty na vynálezy, které chrání výsledky duševní 

činnosti původce a zabraňují ostatním v jejich užívání po dobu trvání patentu, a to nejen 

těm, kteří imitují, ale i těm, kteří nezávisle přišli se stejnou ideou47. Vynálezy však musí 

splnit podmínky patentovatelnosti, mezi něž patří to, že řešení musí být nové, musí být 

výsledkem vynálezecké činnosti a také musí být průmyslově využitelné48. Značné 

rozdíly ve výši úrovně ochrany v jednotlivých zemích a zároveň složitosti při získávání 

patentů v jiných zemích tvořilo překážky mezinárodního obchodu a přineslo zcela 

logicky snahy o určitou harmonizaci na mezinárodní úrovni, potažmo i na úrovni 

regionální.  

 

 

4.1 Ochrana zakotvená v Pařížské unijní úmluvě a v Dohodě TRIPS 

 

Snahy řešit problematiku patentového práva na mezinárodní úrovni vyvrcholily 

přijetím Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ), která věnuje 

několik ustanovení ochraně vynálezů. Mimo již zmíněná ustanovení v kapitole týkající 

                                                 
45 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO, str. 127.  
46 KŘÍŽ, Jan, Holcová IRENA a Křesťanová VERONIKA. Autorské právo. Občanské právo hmotné. 3. 

aktualiz. a dopl. vyd. Editor Marta Knappová, Jiří Švestka. Praha: ASPI, 2002. str. 179. ISBN 

8086395448. 
47 CORNISH, W. Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights. 4th ed. 

London: Sweet, 1999. str. 7. ISBN 04-216-3530-4. 
48 Bližší pojednání k těmto třem podmínkám patentovatelnosti je dostupné mimo jiné zde: MALÝ, Josef. 

Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky, str. 26 a 27. 
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se PUÚ mají pro oblast vynálezů význam především články 4bis a následující. Tam je 

upravena mimo jiné nezávislost patentů, o něž bylo požádáno v jedné unijní zemi na 

patentech dosažených pro tentýž vynález v zemi jiné, ať už unijní či neunijní. Stanoví se 

zde také, že doba trvání patentu nabytého s výhodou priority je stejná jako patentu bez 

této výhody. Dále je zakotveno právo vynálezce být uveden jako vynálezce patentu. 

PUÚ také stanoví, že udělení patentu nesmí být odepřeno, pokud by důvodem bylo 

omezení nebo vyloučení prodeje výrobku, který je výsledkem patentovaného postupu. 

Důležitým ustanovením je také článek 5, který umožňuje unijním zemím učinit 

legislativní opatření k udělování nucených licencí či stanovení zániku patentu s cílem 

zabránit zneužívání, které by mohlo vzejít z výkonu výlučných práv. V případě 

neužívání odstavec 4 článku 5 uvádí, že o nucenou licenci nemůže být žádáno dříve než 

po čtyřech letech od podání žádosti o patent nebo tří let od udělení patentu. 

V neposlední řadě bych zmínil ještě článek 5bis, který upravuje šestiměsíční poshověcí 

lhůtu pro případ, že není zaplacen poplatek pro zachování patentu, a zároveň požaduje i 

zaplacení příplatku, pokud to národní úprava ukládá. Zcela zásadní je pak článek 19, na 

základě kterého postupně docházelo k přijímání dalších mezinárodních smluv jako např. 

Smlouvy o patentovém právu, Budapešťské smlouvy nebo Štrasburských dohod, a to za 

účelem harmonizace a zefektivnění fungování patentového práva a spolupráce na 

mezinárodní úrovni. O těchto smlouvách bude dále pojednáno podrobněji49.  

 

Z pohledu hmotněprávní úpravy pak ustanovení PUÚ dále prohlubuje a také 

doplňuje Dohoda TRIPS, jež se vynálezům věnuje ve své části II, oddílu 5 a která tak 

svým členským zemím stanoví minimální standardy ochrany. Ohledně patentovatelnosti 

předmětu stanoví, že musí být nový, obsahovat tvůrčí činnost a musí být průmyslově 

využitelný, přičemž se může jednat o výrobek i výrobní postup, a to ve všech 

technických oblastech. Zároveň však uvádí možnosti členských zemí vyloučit některé 

vynálezy z patentovatelnosti, pokud se jedná o nekomerční využití nezbytná především 

k ochraně veřejného pořádku, morálky, života či zdraví50.  

                                                 
49 „Unijní země si navzájem vyhrazují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvlášť dohody na ochranu 

průmyslového vlastnictví, pokud takové dohody neodporují ustanovením této Úmluvy,“ článek 19 PUÚ. 
50 Článek 27 (3) dále uvádí další oblasti možné vyloučit z patentovatelnosti, a to oblasti, které zahrnují 

diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat a dále rostliny nebo zvířata (kromě 

mikroorganismů) a v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat jinými než 
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Dále Dohoda TRIPS také uvádí, že přihlašovatel musí vynález dostatečně 

objasnit tak, aby ho mohl provést odborník. V článku 29 jsou upravena výlučná práva 

poskytnutá patentem jeho majiteli a některé výjimky, za nichž lze tato práva omezit51. 

Tato práva především zabraňují třetím stranám v případě patentovaného výrobku 

vyrábět, užívat, prodávat či dovážet výrobek bez souhlasu oprávněného vlastníka 

patentu a v případě výrobního postupu pak používat tento postup či disponovat 

s výrobky z něj získanými. V souvislosti s výlučnými právy je stěžejním bodem určení 

délky doby poskytnuté ochrany, a to na 20 let od podání přihlášky (článek 33)52. 

Rozhodnutí o případném zrušení či odnětí patentu musí být vždy přezkoumatelné 

soudem. V neposlední řadě jsou zde také ustanovení ospravedlňující užití vynálezu bez 

souhlasu majitele práv k jeho patentu, tzv. nucené licence. Ač to v článku 31 není 

výslovně uvedeno, jedná se prakticky o seznam pravidel, která musí být v případě 

nucené licence respektována53. Musí tak platit především to, že souhlas k takovému 

užití musí být udělen na základě okolností jednotlivého případu, a to po bezvýsledných 

snahách o získání souhlasu majitele. Toto užití musí být nepřevoditelné a jeho rozsah a 

trvání v zásadě omezeno pouze pro účel, pro který byl souhlas udělen. Důležité také je, 

že majiteli práv musí být poskytnuta přiměřená náhrada. V souhrnu jsou tyto podmínky 

nastaveny poměrně striktně, načež doplácí především rozvojové země.  

 

                                                                                                                                               
nebiologickými a mikrobiologickými postupy. V tomto případě však členové u vyloučení 

z patentovatelnosti musí poskytnout ochranu odrůd rostlin účinným systémem sui generis. 
51 Dle článku 30 tyto výjimky nesmí být nepřiměřeně v rozporu s běžným užíváním patentu, nesmí být 

nepřiměřené na úkor oprávněných zájmů majitele patentu a musí být brán zřetel na oprávněné zájmy 

třetích stran, přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň, jak ostatně bylo potvrzeno i ve 

sporu Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Producst, WT/DS114. Tento spor je také významný 

díky potvrzení legálnosti tzv. Bolar provision, které mají pozitivní dopad i na zdraví obyvatelstva. Toto 

ustanovení totiž umožňuje výrobcům generických léčiv užívat cizí patentovaný vynález bez souhlasu jeho 

majitele ještě před uplynutím jeho doby ochrany, a to za účelem získání úředního souhlasu k obchodování 

s generickým léčivem. Jelikož tento proces trvá určitou dobu, toto ustanovení umožňuje získání souhlasu 

dříve a tím pádem možnost uvést lék na trh ihned po uplynutí doby ochrany stávajícího patentu. 
52 Jednoznačnosti článku 33 stanovujícím dobu ochrany utvrdil panel ve sporu Canada – Term of Patent 

Protection, WT/DS170, kde prakticky řekl, že jiný výklad, než jaké je znění tohoto článku, by byl v 

rozporu s významem jeho slov. Dostupný zde: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds170_e.htm.  
53 Na přísnosti těchto pravidel se podepsaly USA, respektive jejich výrazně negativní postoj k nuceným 

licencím. Viz CORNISH, W. Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights. 4th 

ed. London: Sweet, 1999. str. 292. ISBN 04-216-3530-4. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds170_e.htm
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4.2. Ochrana ve zvláštních smlouvách spravovaných WIPO 

 

WIPO má na poli mezinárodního patentového systému klíčovou úlohu a má také 

největší vliv na další rozvoj v této oblasti54. Kromě výše rozebrané PUÚ spravuje WIPO 

celou řadu dalších smluv, jako např. Smlouvu o patentové spolupráci z roku 1970, 

Štrasburskou dohodu z roku 1971, Budapešťskou dohodu z roku 1977 či Smlouvu o 

patentovém právu z roku 2000. 

 

 

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění 

 

Smluvní státy této dohody jednomyslně uznaly, že vytvoření jednotného 

celosvětového systému třídění patentů, autorských osvědčení na vynález, užitných 

vzorů a osvědčení o užitnosti je ve všeobecném zájmu a ku prospěchu užší mezinárodní 

spolupráce a přispívá ke sladění a harmonizaci právních systémů v oblasti 

průmyslového vlastnictví55. Za tímto účelem byla podepsána tato dohoda, která zavádí 

unifikaci třídění patentů v přihláškách a usnadňuje tak efektivní vyhledávání a získávání 

informací. Stalo se tak ve Štrasburku 24. 3. 1971, účinnosti nabyla v roce 1975 a 

rozšířena v roce 1979. Štrasburská dohoda (IPC)56 je otevřena všem státům Pařížské 

úmluvy a její smluvní státy vytváří Zvláštní unii se Shromážděním jako ústředním 

orgánem57. Dohoda zavádí rozdělení technologií do osmi sekcí a dalších přibližně 70 

000 podsekcí označených kódem z písmen a číslic, který se pak objevuje na 

patentových dokumentech, a který zpřehledňuje a usnadňuje zjištění současného stavu 

                                                 
54 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO, str. 145. 
55 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 

193-194. 
56 Zkratka IPC vychází z anglického názvu „Strasbourg Agreement Concerning the International Patent 

Classification”. 
57

Momentálně má dohoda 62 smluvních států. Informace dostupné zde: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=11. [cit. 2015-03-03]. „Přestože toto 

číslo není příliš vysoké, systém IPC užívají patentové úřady ve více než sto zemích, čtyři regionální 

organizace a také Sekretariát WIPO skrze správu Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) (1970).“ 

Dostupné z: http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/summary_strasbourg.html, celý text 

smlouvy pak je k dispozici zde: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=291858 [cit. 2015-03-

03]. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=11
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/summary_strasbourg.html
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=291858
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techniky pro účely patentových řízení. Tento systém je neustále revidován58, což má na 

starosti Výbor expertů IPC, jehož členy jsou všechny členské země. Oficiálními jazyky 

jsou angličtina a francouzština, existují tedy dvě autentické verze. Dohoda je 

spravovaná WIPO a doplňuje mimo jiné i smlouvu PCT59. Kromě této Štrasburské 

dohody byly přijaty ještě další dvě, a to tzv. Evropská dohoda o formálních požadavcích 

kladených na přihlášku patentu z roku 1953, jejímž cílem bylo sjednocení formálních 

požadavků na patentové přihlášky a tím pádem usnadnění jejich zpracování, a za druhé 

Dohoda o unifikaci některých pojmů hmotného patentového práva z roku 1963, kde se 

stanovily podmínky patentovatelnosti vynálezů. Největší přínos těchto smluv však byl 

v tom, že urychlily práce na Smlouvě o patentové spolupráci a Dohodě o udělování 

evropských patentů60. 

 

 

Smlouva o patentové spolupráci 

 

Vysoký počet celosvětově přihlašovaných vynálezů v šedesátých letech 

minulého století a velice obtížná koordinace souběžně podávaných přihlášek v různých 

zemích s těžko očekávaným výsledkem vedly k nutnosti intenzivnější spolupráce na 

mezinárodní úrovni v oblasti patentového práva61. Zároveň bylo žádoucí zredukovat 

duplikující se snahy žadatelů i patentových úřadů. Toho se podařilo docílit na 

diplomatické konferenci ve Washingtonu, kde byla přijata Smlouva o patentové 

spolupráci 19. 6. 1970, dále jako Smlouva PCT62. Její smluvní státy zároveň tvoří 

Mezinárodní unii pro patentovou spolupráci (článek 1 PCT)63. Hlavním cílem Smlouvy 

PCT je především zjednodušit a zefektivnit postup vedoucí k získání patentové ochrany 

                                                 
58Aktualizace vychází vždy k 1. 1. Nejnovější verze IPC 2015.01 je v účinnosti od 1. ledna 2015. 

Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/.  
59 Více informací ohledně fungování Dohody IPC je dostupné zde: WIPO Intellectual Property 

Handbook: policy, law and use [online]. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. str. 305-307. ISBN 978-928-

0512-915. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. 
60 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 

193-194. 
61 HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo, str. 20. 
62 Smlouva o patentové spolupráci se označuje zkratkou PCT, která vychází z anglického názvu Patent 

Cooperation Treaty. Tato smlouva byla podepsána roku 1970, vešla v účinnost v roce 1978 a byla 

změněna v roce 1979, 1984 a naposledy 2001. 
63 V současné době je 148 signatářských zemí (k 3. 3. 2015) a Česká republika je členem na základě 

členství ČSFR z roku 1991.  

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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vynálezů ve více zemích, ale zároveň také celý proces zlevnit. V neposlední řadě je také 

tato centralizovaná procedura přínosná pro patentové úřady, které nejsou schopny 

provádět vlastní rešerše64. V oblasti mezinárodní úpravy patentů se jedná o 

nejvýznamnější smlouvu od přijetí PUÚ, kterou doplňuje, a namísto hmotněprávní 

úpravy se zaměřuje především na podávání přihlášek, vyhledávání a provádění rešerší a 

průzkumů a šíření technických informací obsažených v patentových přihláškách. Tato 

smlouva tedy usnadňuje spolupráci procesně-právní cestou, avšak neposkytuje žádné 

„mezinárodní patenty.“ Pravomoci a odpovědnost za udělování patentů zůstává výlučně 

v rukou patentových úřadů65. 

 

Jak plyne již z výše uvedeného, systém je rozdělen na mezinárodní a národní 

fázi. Proces začíná mezinárodní fází, a to v prvním kroku podáním jediné mezinárodní 

přihlášky přijímacímu úřadu v jednom z předepsaných jazyků (angličtina, francouzština 

nebo němčina) žadatelem, který je občanem nebo má sídlo na území země, která 

k systému PCT přistoupila. Přijímacím úřadem může být národní úřad nebo mezivládní 

organizace, která se systému účastní66, a přihlášku je možné podat také přímo u 

Mezinárodního úřadu při WIPO. V této přihlášce přihlašovatel určí smluvní státy, kde 

by chtěl usilovat o udělení patentu, a tato mezinárodní přihláška má pak od data podání 

stejné účinky jako přihláška národní podaná v každém z těchto určených států67. Dalším 

krokem je mezinárodní rešerše, které se mezinárodní přihláška podrobí a kterou provádí 

jediný patentový úřad ustanovený jako Orgán pro mezinárodní rešerši (ISA)68. Jejím 

účelem je vyhledat zveřejněné dokumenty, které by mohly mít vliv na možnost udělení 

patentu a které pak ve zprávě o mezinárodní rešerši společně s posudkem na 

                                                 
64 BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual property law. Fourth edition. New York: Oxford 

University Press, 2014, str. 398. ISBN 978-019-9645-558. 
65 WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use, str. 226-228 [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf . 
66V tomto případě se jedná o patentové úřady regionálních systémů, konkrétně Evropského, 

Euroasijského, OAPI (sdružující frankofonní africké země) či ARIPO (sdružující anglofonní africké 

země). Celkově má systému PCT v současnosti 148 smluvních států, přičemž Česká republika se účastní 

od roku 1993. Více informací o členství dostupné zde: 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html [cit. 2015-03-03].  
67 JAKL, Ladislav. Mezinárodní smlouvy a organizace v oblasti průmyslových práv. Prosazování práv z 

duševního vlastnictví [online]. HP, 2003 [cit. 2015-03-03]. str. 88-89. Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf.  
68 Tímto úřadem je jeden z větších patentových úřadů, který však musí být jako ISA ustanoven 

Shromážděním PCT. Nově mezi ně patří i Úřad duševního vlastnictví v Singapuru, který byl ustaven na 

posledním zasedání Shromáždění PCT v Ženevě v říjnu 2014.  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
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patentovatelnost odešle žadateli, který má tak možnost zvážit, zda má smysl pokračovat 

dále a případně přihlášku vzít zpět. V opačném případě je zveřejněna Mezinárodním 

úřadem (článek 21). V této souvislosti je významná vyhledávací databáze 

PATENTSCOPE, která mimo jiné obsahuje přes 43 milionů patentových dokumentů 

k více než 2,5 milionu přihlášek PCT. Přihlašovatel může také fakultativně požádat o 

provedení mezinárodního předběžného průzkumu. Ten je obdobou úplného průzkumu 

prováděného národními úřady a poskytuje další podrobnější informace pro 

přihlašovatele o jeho šancích na úspěch. Mimo to dává přihlašovateli k osmi měsícům 

trvání mezinárodní fáze dalších deset měsíců, během nichž má čas na zvážení, zda je 

vhodné a případně rentabilní získání patentové ochrany v zahraničí, respektive 

v jednotlivých designovaných zemích, a také k přípravě nezbytných dokumentů, 

překladů, zajištění zastupování a zaplacení poplatků jednotlivým národním úřadům. 

Oproti postupu, který nevyužívá systém PCT tak má přihlašovatel o 18 měsíců více 

času69. 

 

Národní fáze začíná do 30 měsíců od podání přihlášky. V opačném případě 

přestává přihláška existovat (mohou existovat i výjimky). V té se svazek rozpadá na 

jednotlivá řízení u národních nebo případně regionálních úřadů, která už probíhají podle 

místního právního řádu a způsobem obdobným, jako když by se o mezinárodní 

přihlášku nejednalo. Tyto úřady nemohou přihlášku odmítnout z formálních důvodů a 

jejich práce je také ulehčena díky zprávám a posudkům vypracovaným během 

mezinárodní fáze. Výsledkem národní fáze je pak buď udělení či neudělení národního 

patentu, v případě regionálního úřadu pak udělení patentu s regionálním účinkem (např. 

evropský patent v případě Evropského patentového úřadu). Celkově tento systém je 

výhodný jak pro žadatele, tak pro národní úřady i pro ekonomický růst. Účastní se ho 

většina zemí světa, a to včetně rozvojových zemí (těm jsou odpuštěny poplatky za účast 

v PCT)70 a počet účastnících se zemí i podaných přihlášek každoročně roste71.  

                                                 
69 HOŠKOVÁ, Marta. Mezinárodní patentová ochrana - PCT. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní 

univerzita Praha, 2010, str. 11-13. ISBN 978-80-86855-60-8. Přehledné a názorné schéma fungování 

systému PCT a jeho srovnání s postupem podle Pařížské unijní úmluvy je dostupné zde: 

http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html [cit. 2015-03-04].  
70 WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use, str. 282-285. [cit. 2015-03-04]. Dostupné 

z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Čerpáno také z JAKL, 

Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 210-214.  

http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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Smlouva o patentovém právu 

 

Na přelomu tisíciletí došlo k přijetí Smlouvy o patentovém právu (dále jen 

PLT)72, která byla snahou o harmonizaci patentového procesního práva, konkrétně 

formálních požadavků na patenty při patentovém řízení, a to jak na národní, tak i 

regionální a mezinárodní úrovni. Smluvní země nemohou mít v tomto směru více 

formálních požadavků, než které jsou uvedeny ve smlouvě PLT, což přináší efektivnější 

a levnější fungování patentových úřadů a také větší jistotu a předvídatelnost, co se 

požadavků týče, pro žadatele o udělení patentové ochrany. Poslední jmenovaní pak dále 

profitují především z toho, že lze používat jednotné přihlašovací formuláře, které lze 

podat i elektronicky, a celkově se snižuje počet činností s nutností zastoupení73. 

Smlouva je také úzce spojena se Smlouvou PCT a taktéž požaduje dodržování PUÚ 

smluvními zeměmi. PLT ratifikovaly 18. 9. 2013 i Spojené státy americké, části PLT 

byly dokonce inkorporovány do amerického patentového práva. V návaznosti na určitou 

harmonizaci procesního patentového práva prostřednictvím PLT se objevily snahy i o 

harmonizaci oblasti práva hmotného, avšak kvůli neshodám a nemožnosti najít 

koncensus mezi jednotlivými zeměmi byly tyto snahy pozastaveny74. 

 

 

Budapešťská smlouva 

 

Za zmínku stojí také Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání 

uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení podepsaná 28. 4. 1977 a 

účinná od roku 1980, která je taktéž spravovaná WIPO a otevřená všem státům PUÚ. 

Její účel je vyjádřen v článku 3(1), který stanoví, že smluvní státy, které dovolují nebo 

požadují ukládání mikroorganismů k účelům patentového řízení, uznávají pro takové 

účely uložení mikroorganismů u kteréhokoliv mezinárodního ukládacího místa. Těchto 

                                                                                                                                               
71 Jen za rok 2013 bylo podáno přes 200 000 přihlášek, přičemž mezi nejaktivnější státy se řadí USA, 

Japonsko, Čína, Německo a Jižní Korea. 
72 Tato zkratka vychází z anglického názvu Patent Law Treaty. Smlouva byla přijata 1. 6. 2000 a vešla v 

účinnost v roce 2005.  
73 WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use, str. 301-305, [cit. 2015-03-05]. Dostupné 

z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. a také BENTLY, Lionel a 

Brad SHERMAN. Intellectual property law, str. 403. 
74 Čerpáno z: http://www.wipo.int/patent-law/en/draft_splt.htm [cit. 2015-03-05]. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
http://www.wipo.int/patent-law/en/draft_splt.htm
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míst je celkem 42 včetně jednoho v České republice. Praktickou výhodou tedy je, že 

žadatel nemusí ukládat vzorek mikroorganismu u každého úřadu, v jehož zemi žádá o 

udělení patentu. Tuto smlouvu uznaly i regionální úřady jako Evropský patentový úřad 

(EPO), Euroasijská patentová organizace (EAPO) či Africká regionální organizace 

duševního vlastnictví (ARIPO)75.  

 

 

4.3 Evropská právní úprava 

 

Evropský patentový systém tvoří celá řada úmluv, smluv a dohod, které mezi 

sebou uzavřely evropské státy s cílem unifikovat národní patentové systémy, 

centralizovat proces udělování patentů pro více států a také zajistit jednotné uplatňování 

práv z nich nabytých76.  

 

 

Úmluva o udělování evropských patentů 

 

Největší měrou se na harmonizaci evropského patentového práva podílí Úmluva 

o udělování evropských patentů (EPC)77, která byla podepsaná 5. 10. 1973 a 

vstoupila v účinnost o čtyři roky později a která představuje zmíněnou první část 

duálního principu. Tato multilaterální úmluva se uceleně zabývá hmotným patentovým 

právem, ale i stránkou procesněprávní. Z institucionárního hlediska pak vytváří 

Evropskou patentovou organizaci složenou ze Správní rady a Evropského patentového 

úřadu (EPO)78. Nejedná se sice o komunitární právo, ale EPC významně napomohla 

sblížení patentových úprav jednotlivých evropských zemí. Cílem celého řízení je 

udělení tzv. evropského patentu (článek 2 (1) EPC), který má stejné účinky a podléhá 

stejnému režimu jako národní patent, a to v každém státu, který žadatel vybere v 

                                                 
75 Čerpáno z http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/summary_budapest.html [cit. 2015-03-

05]. K 5. 3. 2015 měla smlouva 79 smluvních zemí.  
76 JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 

2011. str. 7. ISBN 978-808-6855-738. 
77 Zkratka vychází z anglického názvu European Patent Convention, u nás též pod názvem Evropská 

patentová úmluva. Znění smlouvy je dostupné zde: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html.  
78 Zkratka vychází z anglického názvu European Patent Office. Sídlo úřadu je v Mnichově, avšak EPO 

má i další pobočky, a to v Haagu, Berlíně, ve Vídni a v Bruselu. Mezi jednací jazyky úřadu patří 

angličtina, francouzština a němčina dle článku 14 EPC. 

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/summary_budapest.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html
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přihlášce jako stát určení a ve kterém je patent udělen. Přihlášku je možné podat skrze 

národní patentový úřad, anebo přímo k EPO. Žadatel může v přihlášce žádat o udělení 

patentu v jednom, několika či ve všech smluvních státech (článek 3). Při podání dělá 

EPO průzkum a zjišťuje, zda jsou splněny podmínky pro udělení data podání a následně 

pak dělá průzkum formálních náležitostí (článek 90). Na základě patentových nároků, 

popisu a výkresů pak EPO provádí rešerši, jejímž výsledkem je zpráva o evropské 

rešerši (článek 92) a dále na základě žádosti provádí věcný průzkum patentovatelnosti 

(článek 94) a po 18 měsících od podání přihlášky, případně ode dne vzniku práva 

přednosti při uplatnění tohoto práva, úřad přihlášku zveřejní. Přihlašovatel může však 

požádat o zveřejnění dřívější (článek 93). Pokud jsou splněny požadavky EPC, je 

udělen evropský patent na základě tohoto jednotného řízení Evropským patentovým 

úřadem a dále musí být validován jednotlivými národními úřady, aby nabyl účinnosti. 

K tomu národní úřady mohou požadovat překlad patentového spisu do jejich národního 

jazyka a zaplacení administrativních poplatků (článek 65). Délka trvání evropského 

patentu je 20 let ode dne podání přihlášky (článek 63(1)), pokud je však třeba v rámci 

nějakého státu povolovací správní řízení před uvedením na trh, je možné tuto dobu 

platnosti rozšířit (např. u léčiv – dodatková osvědčení až na pět let). Ode dne zveřejnění 

rozhodnutí o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku může 

každý ve lhůtě devíti měsíců podat odpor u EPO, který je při zaplacení poplatku 

projednán a výsledkem je buď zrušení, nebo zachování evropského patentu (články 98 a 

následující). Udělené národní patenty jsou na sobě nezávislé a zrušení, omezení nebo 

opuštění v jednom státě nemá vliv na státy ostatní, přičemž v každém státě je třeba platit 

udržovací poplatky.  

 

Systém EPC, stejně tak jako PCT je dle mého názoru velmi zdařilá a dosud 

nepřekonaná snaha o zjednodušení velmi složitého procesu získávání ochrany vynálezů 

v několika zemích. O tom svědčí i fakt, že počet podaných přihlášek každoročně roste79 

a k této úmluvě se vedle současných 38 zemí (včetně České republiky) připojují i další 

země na základě tzv. principu rozšíření, které nejsou členy EPC, avšak na základě 

dohody umožňují validaci evropského patentu na svém území. Vedle Turecka se 

                                                 
79 V roce 2014 to bylo o 3.1 % s celkovým počtem přes 274 000 podaných přihlášek. Informace dostupné 

zde: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/patent-

filings.html [cit. 2015-03-05]. 

http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/patent-filings.html
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/patent-filings.html
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poslední takovou zemí od 1. 3. 2015 stalo i Maroko80. Samozřejmě nevýhodou systému 

EPC je stále vysoká cena způsobená především nutnými překlady pro jednotlivé národní 

úřady, které mohou v koncovce tvořit až 40 % celkové ceny81. V důsledku významné 

kritiky byla ohledně aplikace článku 65 EPC82 za účelem snížení těchto vysokých 

nákladů spojených s překlady evropských patentů do úředních jazyků jednotlivých zemí 

uzavřena opční dohoda 17. 10. 2000 v Londýně, tzv. Londýnská dohoda, která vešla 

v účinnost 1. 5. 2008. Smluvní země této dohody se zavázaly k tomu, že se zcela 

zřeknou požadavků na překlady uvedené v článku 65 EPC, nebo že budou vyžadovat 

pouze překlad patentových nároků (článek 1 (3) Londýnské dohody). Česká republika 

se však této dohody neúčastní83.  

 

 

Evropský patent s jednotným účinkem 

 

Dříve nepřekonatelná otázka ohledně překladů do vybraných jazyků je postupem 

času překonávána díky postupnému zavádění strojových překladů do běžné praxe84 a 

myšlenka jednotného evropského patentu pro členské země Evropské unie (EU) je tak 

v současnosti znovu velmi aktuální a její realizace již relativně blízko. Za tímto účelem 

byl vytvořen tzv. patentový balíček. Ten se skládá z Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1257/201285, které upravuje zavedení evropského patentu s jednotným 

účinkem, Nařízení Rady (EU) č. 1260/201286 o překladech a Dohody o jednotném 

                                                 
80 Čerpáno z: http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150302.html [cit. 2015-03-05]. 
81 BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual property law, str. 386. 
82 „Každý smluvní stát může stanovit, že není-li evropský patent tak, jak byl udělen, pozměněn nebo 

omezen Evropským patentovým úřadem, vyhotoven v některém z jeho úředních jazyků, musí 

přihlašovatel nebo majitel patentu předložit ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví překlad 

uděleného, pozměněného nebo omezeného patentu do některého z jeho úředních jazyků podle své volby 

nebo, pokud tento stát stanovil užívání jednoho určitého úředního jazyka, překlad do tohoto jazyka…“ 

článek 65 (1) EPC.  
83 Blíže k tématu zde: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html a také zde: 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html [cit. 2015-03-05]. 
84 JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém, str. 15. 
85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se 

provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, Úřední věstník EU (L 361 z 

31. 12. 2012, str. 1). 
86 Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v 

oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu, Úřední 

věstník EU (L 361 z 31. 12. 2012, str. 89). 

http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150302.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html
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patentovém soudu (Dohoda UPC87), která zavádí jednotné patentové soudnictví. 

Systém jednotného patentu je navázán na stávající systém evropského patentu dle 

Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC), neboť mimo jiné stanoví, že do 

jednoho měsíce od udělení evropského patentu mají jeho majitelé možnost požádat 

Evropský patentový úřad (EPO) o vyznačení jednotného účinku ve všech členských 

státech EU, kromě Španělska a Itálie88. Tyto země se z jazykových důvodů režimu 

nezúčastní. Na rozdíl od evropského patentu má tedy jednotný patent jednotný účinek 

ve všech výše zmíněných zemích, přičemž nedochází k validaci v těchto zemích. Dále 

se platí pouze jeden jediný společný udržovací poplatek, a to u EPO. Jednotný patent 

také představuje jednotný předmět vlastnictví, kterému je poskytnuta jednotná ochrana a 

který nemůže být omezen, převeden nebo zrušen jen v některé zemi, ale pouze ve 

vztahu ke všem těmto zemím jako celku. Nabytí práva nemůže být závislé na zápisu do 

národního patentového rejstříku89. 

 

Obě nařízení byla schválena v prosinci 2012 a již nabyla účinnosti 20. ledna 

2013, avšak ke spuštění a fungování celého systému je třeba, aby nabyla účinnosti i 

Dohoda o jednotném patentovém soudu (UPC)90, která počítá s jediným soudem 

s výlučnou jurisdikcí jak pro evropské patenty, tak pro jednotné evropské patenty a 

dodatková ochranná osvědčení udělená na jejich základě (článek 3 Dohody UPC). Ta 

byla podepsána 25 zeměmi a k její účinnosti je třeba ratifikace alespoň 13 z nich, 

přičemž nesmí chybět Francie, Německo a Velká Británie. V současné době tak již 

udělalo šest zemí včetně Francie91. V Dánsku bylo dokonce podmínkou schválení 

v referendu, některé další země jako Polsko či Španělsko Dohodu UPC však 

nepodepsaly92.  

 

                                                 
87 Zkratka vychází z anglického názvu dohody Agreement on a Unified Patent Court. 
88Informace dostupné zde: http://www.upv.cz/cs/uzitecne-

odkazy/informace_z_EU/informace_EU/upp/informace.html [cit. 2015-03-09]. 
89 Blíže viz článek 7 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012.  
90 Čerpáno z http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html, [cit. 2015-03-09]. 
91 Aktuální přehled stavu procesu ratifikace včetně informací o jednotlivých zemích je dostupný zde: 

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-

conventions/agreement/?aid=2013001.  
92 Čerpáno z ŠUCHMAN, Jaroslav. Evropský patent s jednotným účinkem konečně spatřil světlo světa. 

EPRAVO.CZ magazine [online]. 2014, č. 1, str. 94. [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2014_E1_web_R.pdf. 

http://www.upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/informace_z_EU/informace_EU/upp/informace.html
http://www.upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/informace_z_EU/informace_EU/upp/informace.html
http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
http://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2014_E1_web_R.pdf
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5. Užitné vzory 
 

 

Užitné vzory obecně představují formu ochrany, kterou lze opatřit pro technická 

řešení, která stejně tak jako patenty jsou nová a jsou průmyslově využitelná. Ve třetí 

podmínce jsou však nároky oproti patentům nižší a stačí, pokud řešení přesahuje rámec 

pouhé odborné dovednosti. Ochrana vzniká zápisem do příslušného rejstříku na základě 

registračního principu, aniž by však probíhal přezkum způsobilosti k ochraně (tj. jestli 

je předmět nový nebo jestli odpovídá kritérium tvůrčí úrovně). Tato ochrana však 

obecně odpovídá účinkům patentu, přičemž je možné ji získat mnohem rychleji, což má 

velký význam např. u předmětů, které jsou již připraveny k uvedení na trh93. Udělení 

užitného vzoru je také oproti patentu výrazně levnější variantou, i když díky absenci 

přezkumu způsobilosti zdaleka ne tak stabilní. Úprava užitného vzoru se tak stala 

rychlejší a levnější alternativou k složitému procesu získávání patentu na vynálezy, 

přičemž její ochrana je relativně účinná, i když z hlediska délky trvání oproti patentům 

obecně výrazně kratší. 

 

Mezinárodní úprava užitných vzorů je v porovnání s výše nastíněnou úpravou 

patentového práva velice stručná a z velké části se odkazuje právě na ustanovení 

týkající se patentů na vynálezy. Tak tomu je například v Pařížské unijní úmluvě 

v článku 5 A - (5), který stanoví, že „předchozí ustanovení se použije, s výhradou 

nezbytných změn, též pro užitné vzory.“ Stejně tak prioritní lhůtu stanoví v článku 4 C 

–(1) stejnou jako pro patenty, a to dvanáct měsíců. Štrasburská dohoda o 

mezinárodním patentovém třídění taktéž stanoví, že její ustanovení zavádějící 

patentové třídění se užijí i pro užitné vzory. Kromě těchto smluv však v současné době 

žádná mnohostranná mezinárodní smlouva, která by nějak výrazně harmonizovala 

oblast užitných vzorů, není. Z tohoto důvodu panují mezi úpravami jednotlivých zemí 

značné rozdíly; některé země ochranu formou užitných vzorů ani neznají94. 

                                                 
93 ÚPV. Technická řešení a jejich právní ochrana. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České 

republiky, 2014, str. 4-5. 
94 Tak například v České republice se uděluje užitný vzor maximálně na deset let. Naproti tomu Belgie či 

Nizozemí zná tzv. patent s kratší dobou platnosti, který se uděluje na šest let. Ve Francii jsou tzv. 

osvědčení užitnosti vydávaná také na šest let, zatímco portugalský užitný vzor poskytuje naopak ochranu 
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Na regionální úrovni se v Evropě objevily v minulosti snahy o harmonizaci 

oblasti užitných vzorů. Vize těchto snah byly shrnuty v tzv. Zelené knize ve věci 

ochrany užitných vzorů v rámci jednotného trhu z roku 1995, kde byla představena 

celá řada možností, jak regulovat užitné vzory např. pomocí harmonizující směrnice, 

doplněním národních úprav či vytvořením užitného vzoru Společenství. Reakcí pak 

bylo vytvoření návrhu směrnice harmonizující právní úpravy ochrany vynálezů užitným 

vzorem v roce 1997, kde předpokládaným předmětem ochrany byly vynálezy s nižší 

nebo bezvýznamnou úrovní tvůrčí činnosti a která upravovala udělení užitného vzoru na 

základě formálního průzkumu, a to na deset let, přičemž zde byla možnost kombinace 

s patentovou přihláškou95. Tato směrnice však nebyla přijata, a tak úpravy zůstávají 

různorodé. Přesto však je možné žádat o ochranu užitného vzoru i v zahraničí, a to 

prostřednictvím Úmluvy o udělení evropských patentů (EPC) skrze přeměnění evropské 

patentové přihlášky na národní přihlášku užitného vzoru96 nebo prostřednictvím 

systému PCT. 

                                                                                                                                               
až patnáct let. Stejně tak obsahově existuje mezi jednotlivými úpravami mnoho odlišností. Velká Británie 

je pak příkladem země, která užitné vzory ani jejich obdobu neupravuje.  
95 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO, str. 163-164.  
96 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví, str. 85. 
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6. Průmyslové vzory 
 

 

Průmyslový vzor je také nedílnou součástí průmyslových práv, avšak od výše 

popsaných patentů a užitných vzorů chránících technická řešení se značně liší. Sám je 

totiž spíše výsledkem tvůrčí činnosti designérů, především průmyslových výtvarníků a 

návrhářů, kde technické účinky a vlastní technická řešení hrají spíše zanedbatelnou 

roli97. Průmyslové vzory tak do určité míry zasahují jak do oboru techniky, tak i do 

oblasti umění, přičemž jejich charakter spočívá právě ve vizuální stránce výrobků. Z 

pohledu práv k duševnímu vlastnictví i přes možný technický či funkční rys 

průmyslového vzoru se jeho ochrana vztahuje pouze na estetickou povahu hotového 

výrobku. Může se jednat o tvary výrobků, ozdoby, dekorace, čáry, vzory, barvy nebo i 

jejich různé kombinace98. Jejich využití je velice široké pro výrobky napříč spektrem 

jednotlivých oblastí a významné pro ochranu designu, důležitého pro budování si místa 

na trhu a identifikaci výrobků spotřebiteli.  

 

 

6.1. Ochrana zakotvená v Pařížské unijní úmluvě a v Dohodě TRIPS 

 

Z pohledu mezinárodní úpravy průmyslových vzorů je významným 

dokumentem PUÚ. Ta ve svých ustanoveních sice ještě rozlišuje mezi průmyslovým 

vzorem a modelem, jakožto trojrozměrným vzorem, avšak v současné době mohou být 

průmyslové vzory jak dvourozměrné (př. vzory textilií, tapet, koberců atd.), tak i 

trojrozměrné (př. nádoby, hračky, šperky atd.). V článku 4 C ve spojení s článkem 4 A 

stanoví PUÚ prioritní lhůtu pro průmyslové vzory na šest měsíců. Stěžejním je článek 5 

quinquies, který deklaruje, že průmyslové vzory a modely budou chráněny ve všech 

unijních zemích, přičemž dle článku 5 B tato ochrana nesmí zaniknout pro nevyužívání 

či dovážení shodných předmětů. Okrajově se průmyslových vzorů týkají i další články 

                                                 
97 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. 

vyd., Praha, C. H. Beck, 2011, Beckovy právnické učebnice, str. 220. ISBN 978-80-7400-417-9. 
98 WIPO. Looking good: an introduction to industrial designs for small and medium-sized enterprises. 

Geneva: World Intellectual Property Organization, 2006. Intellectual Property for Business series. No.2. 

str. 3. ISBN 92-805-1293-3.  
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(čl. 2, čl. 5 D, čl. 11), avšak forma ochrany není vzhledem k rozdílnosti úprav 

stanovena. Průmyslovým vzorům se okrajově věnuje i Bernská úmluva o ochraně 

literárních a uměleckých děl, a to v článku 2 (7), kde zavazuje unijní země poskytovat 

ochranu dílům užitného umění a také průmyslovým vzorům. Na ustanovení PUÚ 

navazuje a dále je rozšiřuje Dohoda TRIPS, která v článcích 25 a 26 především 

upravuje podmínky a délku ochrany průmyslových vzorů. V prvním ze zmiňovaných se 

smluvní státy zavazují, že poskytnou ochranu nezávisle vytvořeným průmyslovým 

vzorům, které jsou nové nebo původní. Dohoda TRIPS zde nechává na úpravě 

jednotlivých států, které z kritérií implementuje, přičemž se mohou rozhodnout i pro 

obě99. Přestože se ujmutí obou kritérií zdálo jako nepravděpodobné, většina zemí se 

vydala právě touto cestou. Dále mohou země vyloučit z ochrany takové vzory, které se 

dostatečně neodlišují od známých vzorů nebo kombinací jejich znaků. Na jejich uvážení 

jsou také případy, kdy jsou vzory prakticky předurčené technickým provedením. 

Obecně Dohoda TRIPS stanoví délku ochrany v článku 26 (3) minimálně na deset let. 

Členům je také výslovně uložena povinnost zajistit ochranu textilním vzorům, a to buď 

prostřednictvím právní úpravy o průmyslových vzorech, nebo o autorských právech. 

Práva majitele chráněného průmyslového vzoru, vyjádřená v článku 26 (1), mají 

především za cíl zabránit třetím osobám v jeho neoprávněném komerčním nakládání. 

Stejně tak jako PUÚ i Dohoda TRIPS nechává členským státům volnost ve výběru 

formy ochrany průmyslových vzorů100. 

 

 

6.2. Ochrana ve zvláštních smlouvách spravovaných WIPO 

 

Na základě Pařížské unijní úmluvy a jejího článku 19 byly přijaty další zvláštní 

mezinárodní dohody zabývající se oblastí průmyslových práv, respektive průmyslových 

vzorů. Těmi jsou Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových 

vzorů a modelů (Haagská dohoda) a Locarnská dohoda o mezinárodním třídění 

průmyslových vzorů, která byla podepsána 8. 10. 1968 v Locarnu, nabyla účinnosti 27. 

                                                 
99 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and development: Substantive obligations - Industrial 

designs. New York: Cambridge University Press, 2005, str. 332. ISBN 05-218-5044-4. 
100 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla, str. 31-32.  
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4. 1971 a jejímž posláním bylo zavést jednotné mezinárodní třídění výrobků, které jsou 

předmětem průmyslových vzorů. Ty tak byly postupně rozřazeny do současných 32 

tříd101 a celé řady dalších podtříd. Celý systém je průběžně doplňován a upravován 

komisí expertů. Poslední verze je platná od 1. 1. 2009. Hlavním smyslem je usnadnění 

řízení o přihlášce průmyslových vzorů, vyhledávání v databázi a také zpřehlednění 

práce. Smluvní státy, vytvářející Locarnskou unii, se tak zavazují uvádět v úředních 

dokumentech pro přihlášení nebo registraci průmyslových vzorů číslo třídy a podtřídy 

dle Locarnského třídění, do nichž daný výrobek nesoucí průmyslový vzor spadá102. 

 

 

Haagská dohoda  

 

Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů 

byla podepsána 6. 11. 1925, nabyla účinnosti 1. 6. 1928 a byla několikrát revidována a 

doplněna. Veškerá revidovaná znění byla na sobě nezávislá a v zájmu zjednodušení 

situace a administrativy bylo v roce 2009 rozhodnuto, že v platnosti zůstanou pouze 

poslední dvě znění, a to revidované znění z Haagu z roku 1960 a Ženevské znění z roku 

1999103, které nabylo účinnosti koncem roku 2003. Haagská dohoda byla přijata za 

stejným účelem jako např. již zmiňovaná PCT a vytváří v rámci WIPO tzv. Haagský 

systém usilující o zjednodušení procedury získávání ochrany prostřednictvím 

průmyslového vzoru v jednotlivých státech104. Žadatel tak prostřednictvím jediné 

přihlášky u Mezinárodního úřadu WIPO může žádat o udělení průmyslového vzoru ve 

vybraných členských zemích. Podle článku 14 Ženevského znění má tato přihláška 

stejné účinky jako podání přihlášky národní cestou. Dále Mezinárodní úřad provádí 

formální průzkum přihlášky a následně mezinárodní zápis, který zveřejní ve Věstníku 

                                                 
101 Příkladem tříd jsou např. potraviny, oblečení a galanterní zboží, nábytek, ozdoby, nástroje a železářské 

zboží, stavební jednotky a konstrukční prvky a další. Aktuální přehled tříd včetně jejich podtříd a 

označení je možné nalézt zde: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno10/index.htm?lang=EN. 

Česká republika je taktéž smluvní stranou Locarnské dohody společně s dalšími 53 zeměmi, kromě nichž 

je toto třídění užíváno i regionálními úřady. Blíže k tématu zde: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=12 [cit. 2015-03-12]. 
102 WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use [online]. str. 313 - 314. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf [cit. 2015-03-12]. 
103 Podrobněji zde: http://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html [cit. 2015-03-

12]. 
104 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. str. 166. 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno10/index.htm?lang=EN
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=12
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html
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mezinárodních průmyslových vzorů a který má stejné účinky jako ten provedený 

úřadem národním (článek 14 (2)). Smluvní strany mají právo si vyhradit provedení 

dodatečného vlastního průzkumu zápisné způsobilosti a v případě nevyhovujícího 

výsledku takového průzkumu Mezinárodní úřad ochranu pro danou smluvní stranu na 

základě článku 12 (1) částečně nebo úplně odmítne. Haagská dohoda stanoví také 

minimální dobu ochrany průmyslovým vzorem, a to na 15 let, přičemž díky jednotnému 

systému je dle článku 17 možné obnovit zápis zaplacením jediného obnovovacího 

poplatku. Dohoda také umožňuje podávání tzv. hromadných přihlášek, kde v rámci 

předmětů začleněných do stejné třídy je možné žádat o několik různých průmyslových 

vzorů. Také žádosti o změnu údajů průmyslového vzoru je možné podat prostřednictví 

jedné jediné žádosti105. 

 

Členské státy tvoří tzv. Haagskou unii. V současné době má dohoda 64 

smluvních stran, a to včetně regionálních uskupení OAPI a EU106. Od března 2015 jsou 

součástí této unie i Spojené státy americké a Japonsko, což vzhledem k jejich významu 

v rámci světové ekonomiky je velmi významný posun vpřed pro celý Haagský 

systém107. Přestože obliba systému nebyla v minulosti nijak výrazná mimo jiné také 

díky představení do určité míry konkurenčního průmyslového vzoru Společenství, 

směřuje dle mého názoru nyní její oblíbenost vzhůru. Zasloužilo se o to také přistoupení 

EU jakožto smluvní strany k Haagské dohodě v roce 2007, což dovolilo propojit oba 

systémy, a zároveň nepochybným oživením je již zmíněné přistoupení USA a Japonska.  

 

 

 

 

 

                                                 
105 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla, str. 32-35. a také JAKL, 

Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 204-205.  
106 Česká republika se této dohody doposud neúčastní. Celkový přehled včetně podrobností ohledně 

jednotlivých smluvních stran je dostupný zde: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9, [cit. 2015-03-12]. 
107 Bližší informace o přistoupení obou velmocí jsou dostupné v příslušném článku zde: 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0001.html, [cit. 2015-03-12]. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0001.html


38 

 

6.3. Evropská právní úprava  

 

 

Průmyslový vzor Společenství 

 

Na území EU došlo na rozdíl od oblasti užitných vzorů k výrazné regulaci 

oblasti průmyslových vzorů, která spočívala nejprve v harmonizaci právních úprav 

členských zemí na základě směrnice 98/71/ES (ta stanovila např. podmínky zápisné 

způsobilosti průmyslových vzorů – novost, individuální povaha, soulad s veřejným 

pořádkem a dobrými mravy) a následně v podniknutí dalších kroků za účelem unifikace 

právní úpravy. Nařízením Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o (průmyslových) 

vzorech Společenství a jeho prováděcím Nařízením Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 

21. 10. 2002 došlo k vytvoření institutu průmyslového vzoru Společenství, který je 

upraven ve dvou formách – zapsaný průmyslový vzor Společenství (RCD)108 a 

nezapsaný. Byl tak vytvořen jednotný systém poskytující jednotnou ochranu 

průmyslovým vzorům Společenství s jednotnými účinky pro celou Evropskou unii.  

 

Na základě nařízení o ochranné známce Společenství (CTM)109 byl ustanoven 

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) sídlící ve španělském Alicante110, 

který vedle správy ochranných známek Společenství odpovídá i za správu 

průmyslových vzorů Společenství. Žadatel o RCD podává buď prostřednictvím 

národního úřadu, nebo přímo u OHIM přihlášku se žádostí o zápis do rejstříku 

průmyslových vzorů a OHIM pak provádí pouze formální průzkum a následně (v 

kladném případě nebo po nápravě případných nedostatků) provede zápis do rejstříku 

průmyslových vzorů, který je účinný pro celé území Evropské unie. Pokud není 

požádáno o odklad zveřejnění (článek 50 Nařízení 6/2002), úřad uveřejní průmyslový 

vzor v Bulletinu pro průmyslové vzory Společenství111. Vedle koncentrace zápisného 

řízení a sporů o prohlášení neplatnosti spočívá jednotná povaha průmyslového vzoru 

                                                 
108 Zkratka vychází z anglického Registered Community Design. 
109 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Zkratka CTM 

vychází z anglického názvu Community Trade Mark. 
110 Zkratka vychází z anglického názvu The Office for Harmonization in the Internal Market.  
111 OHIM. Průmyslový vzor Společenství: The community design. 1. čes. vyd. Praha: Úřad průmyslového 

vlastnictví, 2006, str. 18. ISBN 80-728-2056-7.  
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Společenství také v tom, že i soudní rozhodnutí týkající se těchto předmětů mají 

jednotný účinek112. Doba ochrany RCD může trvat až 25 let od data podání přihlášky, 

avšak každých pět let je třeba hradit obnovovací poplatek (článek 12 Nařízení 

6/2002)113.  

 

Vedle RCD naplňuje nařízení také článek 25 (2) Dohody TRIPS a s ohledem na 

textilní průmysl tak upravuje také nezapsaný průmyslový vzor Společenství, jehož 

ochrana vzniká bez jakékoli registrace již pouhým zpřístupněním veřejnosti 

průmyslového vzoru na území EU, a to na dobu tří let (článek 11 Nařízení 6/2002). 

Rozdíl oproti RCD vedle kratší doby ochrany spočívá především v tom, že absolutní 

práva majitele nejsou tak široká a umožňují mu zabránit pouze ve vědomém a 

úmyslném napodobování či kopírování nezapsaného průmyslového vzoru (článek 19). 

 

Důležitým momentem bylo také přistoupení k Haagské dohodě Rozhodnutím 

Rady (ES) č. 2006/954114, díky němuž se OHIM stal zápisným úřadem v rámci 

Haagského systému a lze tak prostřednictvím přihlášky u Mezinárodního úřadu WIPO 

získat ochranu pro celé území Evropské unie. Celý projekt průmyslového vzoru 

Společenství lze hodnotit jako velice úspěšný a díky finančně dostupné a rychlé 

proceduře velmi hojně využívaný115.  

                                                 
112 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla, str. 83-86. 
113 Bližší informace o poplatcích jsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 

2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) 

vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství. 
114 Rozhodnutí Rady 2006/954/ES, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k 

Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 

2. července 1999. 
115 KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu na str. 32-35. Relevantní právní předpisy v českém znění 

jsou dostupné zde: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/prumyslove-vzory-spolecenstvi.html. 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/prumyslove-vzory-spolecenstvi.html
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7. Topografie integrovaných obvodů  
 

 

Topografie integrovaných obvodů, v českém právu označována také jako 

topografie polovodičových výrobků, se mezi předměty ochrany průmyslového 

vlastnictví objevila relativně nedávno a představuje konečnou či mezitímní 

trojrozměrnou strukturu (tedy uspořádání) polovodičového výrobku116
 

117. Vzhledem 

k velmi dynamickému vývoji s cílem zmenšit rozměry integrovaných obvodů a přitom 

zvýšit jejich funkčnost jsou firmy nucené investovat vysoké prostředky do výzkumu a 

vývoje. Jejich využití v praxi je široké – od hodinek, televizí a praček až po automobily 

a výpočetní techniku. Poněvadž jejich vývoj je velmi nákladný a jejich zneužití či 

zkopírování celkem snadné, bylo zřejmé, že je těmto řešením třeba vytvořit právní 

ochranu. Vzhledem k příliš dlouhé ochraně dle autorského práva a přísným kritériím 

novosti a vynálezecké činnosti v rámci patentového práva šla většina zemí cestou 

ochrany sui generis. V této souvislosti je třeba také zmínit koncept tzv. zpětné analýzy, 

který umožňuje využití existující topografie ke zdokonalení a vytvoření nové. Přestože 

tento proces vylepšování v sobě prakticky zahrnuje kopírování, nepovažuje se za 

protiprávní, neboť technologický pokrok je zde ve veřejném zájmu118. 

 

Na diplomatické konferenci ve Washingtonu byla dne 26. 5. 1989 přijata 

Smlouva o ochraně práv z duševního vlastnictví u integrovaných obvodů (IPIC)119, 

která však kvůli námitkám Japonska a USA nenabyla účinnosti. Na několik jejích 

ustanovení ale odkazuje Dohoda TRIPS v článku 35, která se problematice 

integrovaných obvodů věnuje ve své části II, oddílu 6120. Těmito ustanoveními jsou 

věcná ustanovení týkající se definic a vymezení povinnosti chránit konstrukční zapojení 

a požadavku původnosti. Dále je v článku 4 IPIC ponechána na výběr forma právní 

                                                 
116 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO, str. 171. 
117 Definice integrovaného obvodu a konstrukčního uspořádání je uvedená v článku 2 Smlouvy IPIC, jejíž 

znění je dostupné zde: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136.  
118 WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use [online], str. 120. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf, [cit. 2015-03-16]. 
119 Zkratka IPIC pochází z anglického názvu smlouvy - Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits. 
120 CAENEGEM, William van. Intellectual property law and innovation. New York: Cambridge 

University Press, 2007, str. 189. ISBN 978-052-1837-576. 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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ochrany a v následujících článcích pak upraven národní režim, rozsah ochrany a využití, 

zápis a popis. Výjimkou je úprava nucené licence, kde namísto ustanovení Smlouvy 

IPIC se mutatis mutandis uplatní její úprava v rámci patentového práva v článku 31 a) 

až k) Dohody TRIPS. Dohoda TRIPS také rozšiřuje ochranu integrovaných obvodů i na 

výrobky, v nichž jsou obsaženy. V článku 37 pak uvádí výjimku z ochrany, neboť za 

nezákonné nepovažuje případy, kdy osoba nevěděla nebo neměla dobrý důvod vědět, že 

integrovaný obvod (nebo výrobek, v němž je obsažen), který využívá, zahrnuje 

nezákonně reprodukovanou topografii. V neposlední řadě je také upřesněna délka doby 

ochrany, a to nejméně na deset let od data podání přihlášky nebo od prvního 

komerčního využití uskutečněného kdekoli na světě (článek 38). 

 

Dohoda TRIPS společně s ustanoveními Smlouvy IPIC víceméně určuje 

základní rámec ochrany integrovaných obvodů, avšak přesto nechává smluvním zemím 

volnost v rozhodnutí, jakým způsobem ji upraví a poskytnou121. Pro doplnění uvádím 

ještě úpravu v rámci Evropské unie, která je upravena ve směrnici Rady 87/54/EHS a 

která byla dále rozšiřována na základě materiální reciprocity rozhodnutími Rady o další 

země. V neposlední řadě je však také třeba dodat, že ochrana topografií především 

v našich podmínkách je využívána velmi zřídka. Důvodem mimo jiné může být i fakt, 

že výrobní technologie a továrny jsou kontrolovány relativně malou skupinkou 

společností především z již zmíněných USA a Japonska a vstup nových subjektů do této 

specifické oblasti je velice složitý.  

                                                 
121 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and development: Substantive obligations – Integrated 

Circuits. New York: Cambridge University Press, 2005, str. 519. ISBN 05-218-5044-4. 
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8. Ochranné známky 
 

 

Význam ochranných známek v rámci obchodní činnosti je zcela zásadní, a to jak 

pro výrobce, tak pro spotřebitele. Jedná se o označení, která odlišují služby či výrobky 

jednotlivých subjektů. Pro výrobce představuje ochranná známka způsob propagace, 

odlišení svých výrobků na trhu od ostatních a budování si reputace v očích spotřebitelů. 

Ti si totiž díky požadovaným vlastnostem daných výrobků nebo služeb budují postupně 

důvěru k danému výrobci a díky ochranné známce, s kterou si tyto vlastnosti asociují, 

pak nemusí při výběru provádět žádný větší průzkum, neboť ví, že s tou kterou značkou 

se jim dostane toho, na co jsou zvyklí. Ochranné známky tak prakticky zvyšují obrat 

výrobce a jsou určitou zárukou kvality typické pro dané zboží. Význam i hodnota 

ochranných známek tak může být velice vysoká. U zavedených známek jejich hodnota 

bývá dokonce stejně vysoká a mnohdy i vyšší než sama podstata podniku122. Na 

mezinárodní úrovni je oblasti ochranných známek věnováno několik významných 

mezinárodních smluv a i na regionální úrovni došlo v rámci Evropské unie k výrazné 

regulaci.  

 

 

8. 1 Ochrana zakotvená v Pařížské unijní úmluvě a v Dohodě TRIPS 

 

Již Pařížská unijní úmluva věnovala ve svých ustanoveních ochranným 

známkám značnou pozornost, což vypovídá o významu této oblasti průmyslových práv, 

respektive jejich užší části – práv na označení. Jedná se o základ mezinárodní úpravy, 

na který pak dále navazují další úzce zaměřené smlouvy, přijaté na základě článku 19 

PUÚ. Smluvní země se v článku 6 PUÚ zavázaly, že promítnou její ustanovení do 

svých národních právních úprav a tentýž článek také stanoví, že řádně zapsané známky 

v jednotlivých zemích jsou na sobě vzájemně nezávislé. Proto také situace, kdy známka 

                                                 
122 WIPO. Making a Mark: an introduction to trademarks for small and medium-sized enterprises. 

Geneva: World Intellectual Property Organization, 2006. Intellectual Property for Business series. No. 2, 

str. 4-5, ISBN 92-805-1152-X. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf [cit. 2015-03-18]. Čerpáno také z 

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví na straně 293 a 294. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf


43 

 

není zapsána v zemi původu123, není tam obnovena či je v zemi původu zrušena, není 

důvodem k zamítnutí či zrušení v jiných unijních zemích, kde je známka přihlášena. 

Významnými ustanoveními jsou také ta, věnovaná podmínkám pro odmítnutí nebo 

zrušení zápisu ochranné známky. V článku 6bis je pamatováno na ochranu všeobecně 

známých ochranných známek, neboť se zde smluvní země zavázaly odmítnout nebo 

zrušit takové známky, které by kvůli reprodukci, napodobení nebo překladu mohly 

způsobit záměnu s danou známkou pro obdobné výrobky. PUÚ zde stanoví lhůtu pro 

případné domáhání se výmazu takové známky na minimálně pět let, přičemž pokud se 

jedná o zápis či užívání mala fide, pak se tato lhůta neuplatní. Mezi další případy, kdy je 

zápis odmítnut, patří případy dle článku 6ter. Zde se jedná o erby, vlajky a další znaky 

státní svrchovanosti unijních zemí, jejich zavedené úřední, zkušební, puncovní a záruční 

značky i veškerá jejich heraldická napodobení. Zároveň jsou sem zahrnuty i erby, 

vlajky, symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací. 

Úmluva dále stanoví v článku 6quinquies, že ochranná známka řádně zapsaná v zemi 

původu bude připuštěna k přihlášení a ochráněna i v ostatních zemích ve stejné podobě 

– tzv. ochranná známka „telle-quelle“124. Jsou zde však taxativně vymezené důvody, 

kdy takový zápis může být odmítnut – již existující práva třetích osob, nedostatek 

rozlišovací způsobilosti či složení ze značek nebo údajů sloužících k označení 

v obchodě (např. druhu, jakosti, množství, určení, ceny, původu výrobku nebo doby 

výroby), dále pokud známka odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, anebo 

pokud může klamat veřejnost. PUÚ upravuje i problematiku tzv. nehodného zástupce, 

tedy případ, kdy takováto osoba si na své jméno zapíše ochrannou známku společnosti, 

kterou zastupuje125. Článek 7 uvádí, že povaha výrobku nemůže zabránit zápisu 

známky, která se k němu vztahuje. V neposlední řadě také PUÚ upravuje kolektivní 

známky, které ve svém znění pojmenovává jako známky „svazové.“  

 

Na ustanovení PUÚ navazuje opět Dohoda TRIPS a také je dále rozvíjí a 

doplňuje o nová pravidla. V první řadě jakožto první mezinárodní dokument blíže 

                                                 
123 Zemí původu se rozumí taková unijní země, kde má přihlašovatel skutečný průmyslový nebo obchodní 

závod, a nemá-li takový závod v Unii, ta unijní země, kde má své bydliště, případně země jeho státní 

příslušnosti. 
124 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví, str 157. 
125 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do sytému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd., 

přeprac. a dopl. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2010, str. 87. ISBN 978-80-86855-65-3.  
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specifikuje v článku 15 ochrannou známku jako předmět ochrany126. Toto označení je 

obecně chápáno jako graficky znázornitelné, avšak znění Dohody TRIPS dovoluje 

v souladu s praxí v některých zemích i ochranné známky vnímatelné jinými smysly jako 

např. známky zvukové127. V bodě 3 téhož článku je také dána možnost smluvním 

zemím stanovit jako podmínku zápisné způsobilosti užívání ochranné známky a v bodě 

5 se země zavazují zveřejnit každou ochrannou známku před zápisem nebo 

bezprostředně poté a poskytnout možnost podat žádost o výmaz zápisu, fakultativně i 

možnost podat odpor proti takovému zápisu. Majitelům zapsaných známek je 

poskytnuto právo zabránit všem třetím stranám (které nemají souhlas) v užívání k nim 

podobných nebo stejných označení, a to pro stejné nebo podobné zboží či služby, pokud 

by pravděpodobným následkem byla jejich záměna. V návaznosti na článek 6bis PUÚ 

je významným krokem vpřed také rozšíření ochrany všeobecně známých známek i o 

známky služeb, a zároveň se ochrana rozšiřuje i o výrobky či služby, které nejsou 

podobné těm, pro které je známka zapsána (článek 16 (3)). V této souvislosti se 

dokonce může jednat i o všeobecně známé ochranné známky, které nejsou zapsány128. 

Dohoda dále stanoví, že doba ochrany nesmí být kratší než sedm let, přičemž zápis je 

možné neomezeně obnovovat. V neposlední řadě je také významným bodem 

dokumentu ustanovení, které nepřipouští nucené licence na ochranné známky a zároveň 

umožňuje převod ochranné známky, aniž by došlo k převodu předmětu činnosti (článek 

21).  

 

                                                 
126 Bod jedna tohoto článku definuje ochrannou známku následovně: „Jakékoli označení nebo jakákoli 

kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb 

jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova, včetně 

osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto 

označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka.“ 
127 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO, str. 82.  
128 Takový případ byl rozebrán např. ve sporu Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Limited 

(1983) FSR 155, kde bylo poukázáno na to, že společná oblast aktivity je prakticky jen známkou větší 

pravděpodobnosti záměny výrobků nebo služeb obou stran a tím pádem pravděpodobností k přivodění 

škody. Přestože žalovaný prodával pod svojí značkou Lego zahradní nářadí v Izraeli, společnost Lego, 

vyrábějící hračky pro děti, ho žalovala s odůvodněním, že z pohledu veřejnosti může dojít k asociaci a že 

si bude myslet, že společnost rozšířila své portfolio o další sortiment. Soud dal v tomto směru Lego 

System za pravdu a potvrdil, že takováto situace, kdy mezi oběma společnostmi není žádné obchodní 

pouto, by poškodila reputaci známé firmy hraček pro děti, a to i přesto, že se nejedná o společnou ani 

podobnou oblast na trhu. Všeobecná známost značky „Lego“ je tedy tak silná, že přesahuje svoji oblast 

hraček pro děti i do všech ostatních oblastí. Více k tématu zde - MICHAELS, Amanda a Assisted by 

Andrew NORRIS. A practical guide to trade mark law. 3rd ed. London: Sweet, 2001. str. 60 a 

následující, ISBN 04-217-4760-9 a také zde Black, G. The Cult of Celebrity and Trade Marks: The Next 

Instalment. SCRIPTed. 2004, Volume1 Issue (2), str. 234. 
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8.2 Ochrana ve zvláštních smlouvách spravovaných WIPO 

 

 

Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě 

 

Jakožto zvláštní dohoda na základě článku 19 PUÚ byla v roce 1891 podepsána 

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, 

čímž byl položen základ pro mezinárodní systém zápisu ochranných známek 

spravovaný WIPO. Dohoda mimo jiné také přispěla svým významem k určité 

harmonizaci zákonů v oblasti ochranných známek v mnoha zemích. Madridská smlouva 

byla za dobu své existence několikrát měněna, naposledy v roce 1979129. Účastnit se 

této dohody mohou jen smluvní země Pařížské úmluvy, které pak vytváří tzv. 

Madridskou unii. Tato mnohostranná mezinárodní dohoda výrazně usnadňuje možnost 

získat ochranu ve více smluvních zemích, a to prostřednictvím jedné tzv. mezinárodní 

přihlášky. Přihlašovatel musí být příslušníkem země, jež se dohody účastní, nebo na 

jejím území mít sídlo či skutečné působiště. Dohoda také vyžaduje, aby před podáním 

mezinárodní přihlášky nejprve proběhl zápis ochranné známky u národního (případně 

regionálního) úřadu, avšak tento požadavek byl později překonán, jak bude uvedeno 

dále. Přihláška podaná prostřednictvím tohoto úřadu, který ji zpracuje a zkontroluje, pak 

putuje k Mezinárodnímu úřadu WIPO, kde probíhá průzkum náležitostí přihlášky a 

následně mezinárodní zápis, který má stejné účinky v jednotlivých designovaných 

zemích. Národní úřady těchto zemí však provádí věcný průzkum přihlášky a mají 

možnost do jednoho roku od mezinárodního zápisu oznámit, že ochranu na svém území 

nepřiznávají130. Proti této námitce má majitel ochranné známky možnost se bránit. 

Pokud národní úřady námitek nemají, pak neprodleně provedou zápis do svého 

národního rejstříku131.  

 

                                                 
129 Blíže ke znění smlouvy viz GARE, Stephen a Andrew CHRISTIE. Blackstone's statutes on intellectual 

property. London: Blackstone Press, 1992. ISBN 18-543-1186-7 na str. 264 a následující.  
130 Článek 5 dohody viz GARE, Stephen a Andrew CHRISTIE. Blackstone's statutes on intellectual 

property, str. 266. 
131 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 

196-198. 
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Madridská dohoda byla významným přínosem, avšak i přes jednotlivé změny 

jejího znění, nebyla pro mnohé významné země jako Japonsko, Velká Británie či USA 

přijatelná. Za účelem lepšího fungování systému tak byly iniciovány práce směřující 

k zapojení většího počtu zemí, jejichž výsledkem bylo vytvoření Protokolu 

k Madridské dohodě, který byl podepsán v roce 1989 a nabyl účinnosti 1. 4. 1996. 

Mezi hlavní přínosy oproti Madridské dohodě patří především odpadnutí nezbytnosti 

národního zápisu jakožto podmínky pro zápis mezinárodní, prodloužení lhůty pro 

národní úřady k podávání námitek vůči mezinárodnímu zápisu z jednoho roku na 18 

měsíců, přeměna z mezinárodního zápisu na zápis národní pro případ napadení 

mezinárodního zápisu nebo možnost účastnit se systému i mezivládním organizacím 

s registračním úřadem132. Dále protokol zavádí také angličtinu jakožto jednací jazyk 

vedle používané francouzštiny a zkracuje ochranu z původních dvaceti let na deset. 

Obnova zápisu vždy o deset let bez omezení zůstává nezměněna.  

 

Úspěch Protokolu je patrný už jen z nárůstu smluvních stran z původních 55 

zemí Madridské dohody na současných 95 smluvních stran, a to včetně regionálních 

uskupení jako OAPI nebo EU. Některé z těchto stran jsou smluvní stranou obou 

dokumentů, některé pouze Protokolu133. Přistoupením toho času ES v roce 2003 

zároveň došlo k propojení systému se známkou Společenství. Madridská dohoda 

společně s jejím protokolem vytváří tzv. Madridský systém, který je v rámci WIPO 

nosným pilířem vedle Haagského systému a systému PCT. Hlavními výhodami tohoto 

systému tak je především možnost podat jednu jedinou přihlášku v jednom jazyce a 

zaplacení jednoho poplatku za účelem získání ochrany v designovaných zemích. Stejně 

tak provádění následných změn nebo obnovování je mnohem snazší, neboť vyžaduje 

pouze jeden úkon134. 

 

 

                                                 
132 WIPO, Intellectual Property Handbook: policy, law and use, str. 287 a 288. Dostupné z 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf, [cit. 2015-03-20]. 
133 Tato data jsou aktuální k 5. březnu 2015 a dostupná zde: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf  
134 WIPO. The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol 

Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. Geneva: World Intellectual Property 

Organization, 2012. str. 15. ISBN 978-92-805-1942-6 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/418/wipo_pub_418.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/418/wipo_pub_418.pdf
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Niceská dohoda a Vídeňská úmluva 

 

Stejně tak jako tomu je v rámci patentového práva nebo u průmyslových vzorů, 

došlo i v oblasti známkoprávní ochrany k přijetí mezinárodních smluv zavádějících 

systém třídění s cílem umožnit a zjednodušit rešerše a vyhledávání a také usnadnit 

mezinárodní spolupráci. 15. 6. 1957 tak byla podepsána Niceská dohoda o 

mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, která následně 8. 

4. 1961 nabyla účinnosti. Jedná se opět o zvláštní dohodu sjednanou v rámci článku 19 

PUÚ, která zavádí mezinárodní třídění ochranných známek pro účely jejich zápisu. Byl 

vypracován systém tříd pro výrobky a pro služby, který je pravidelně rozvíjen a 

aktualizován na základě práce expertní komise. V současné době platí již desátá edice, 

jejíž verze 2015 rozděluje ochranné známky do 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro 

služby135. V článku 2 (3) se smluvní země zavázaly používat dle tohoto třídění čísla tříd 

výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka registrována, na úředních listinách a 

úředních publikacích o zápisech ochranných známek. Vedle těchto zemí je pro 

usnadnění spolupráce a také provádění celosvětové rešerše však tento systém třídění 

používán i celou řadou dalších zemí a především regionálních úřadů jako je OAPI, 

ARIPO, BOIP (Organizace duševního vlastnictví Beneluxu) a OHIM. Její význam je 

tedy značný136.  

 

V úzké souvislosti s Niceskou úmluvou a také se Štrasburskou dohodou byl na 

žádost mnoha úřadů průmyslového vlastnictví Pařížské unie vypracován expertní 

komisí návrh smlouvy, která by usnadňovala rešerše u obrazových ochranných známek. 

Na diplomatické konferenci ve Vídni pak 12. 6. 1973 byla podepsána Vídeňská 

úmluva o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek, která 

následně 9. 8. 1985 nabyla účinnosti. Stejně tak jako u Niceské dohody, i zde dochází 

k pravidelným revizím – od 1. 1. 2013 platí sedmá edice, která nahrazuje edice předešlé. 

                                                 
135Současná verze je platná od 1. 1. 2015 a její systém třídění je dostupný zde: 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-

20150101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=s

how [cit. 2015-03-20]. Třídění je vydáváno ve dvou oficiálních jazycích, a to v angličtině a ve 

francouzštině. Existují však i oficiální překlady do několika dalších jazyků včetně češtiny. Od roku 2011 

jsou edice vydávány pouze online. 
136Informace dostupné ze stránek WIPO - http://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html [cit. 

2015-03-20] a také WIPO, Intellectual Property Handbook: policy, law and use, na str. 308-310.  

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20150101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20150101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20150101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html
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Třídění zavádí systém kategorií, oddílů a sekcí a také pomocných sekcí, které mají 

každá své přidělené číslo, z nichž se pak vytváří kód dle konkrétního zařazení obrazové 

ochranné známky137. Tato smlouva významně napomohla přehlednějšímu vyhledávání 

obrazových ochranných známek, usnadnila spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a 

zároveň jim poskytla užitečný a sjednocený nástroj, který by jinak samy musely 

vybudovat a udržovat138.  

 

 

Smlouva o známkovém právu  

 

Za účelem standardizovat do určité míry národní a regionální zápisová řízení 

prostřednictvím harmonizace a zjednodušení některých jejich prvků byla přijata 27. 10. 

1994 v Ženevě Smlouva o známkovém právu (TLT)139. Tato smlouva stanovuje 

maximální požadavky, které zápisné úřady nesmějí překročit ve vztahu 

k přihlašovatelům nebo majitelům zapsaných ochranných známek. Tím se také 

zjednodušuje přihlašování a správa známek ve více jurisdikcích a zároveň se stává 

předvídatelnější. Smlouva se týká tří hlavních oblastí – podávání přihlášek k zápisu, 

provádění změn po zápisu a obnovování. Seznam požadavků je stanoven 

vyčerpávajícím způsobem, takže nedovoluje jakékoli další požadavky ze strany úřadů. 

Doba platnosti ochranné známky i délka její obnovy jsou stanoveny na deset let. 

Smlouva také stanoví, že plná moc udělená jedné osobě se může vztahovat k více 

přihláškám nebo zapsaným ochranným známkám a dále také až na výjimky nepřipouští 

požadavek legalizace nebo ověřování podpisů na dokladech předkládaných úřadům140. 

Mimo jiné TLT umožňuje také hromadné žádosti a zabývá se i rozdělením přihlášky a 

zápisu nebo změnami v osobě majitele. Celkově se však jedná pouze o dílčí 

harmonizaci, jejíž význam není zcela zásadní, neboť TLT se zabývá jen některými 

nejčastějšími formalitami a zároveň dle článku 2 se vztahuje pouze na známky viditelné 

a nevztahuje se tak na ochranné známky zvukové ani čichové a vyloučeny jsou i 

                                                 
137 Bližší informace i Vídeňském třídníku a úmluvě jako takové jsou dostupné zde: 

http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.html [cit. 2015-03-20]. 
138 WIPO, Intellectual Property Handbook: policy, law and use, na str. 312. 
139 Tato zkratka vychází z anglického názvu smlouvy Trademark Law Treaty. Smlouva má k 20. 3. 2015 

53 smluvních stran a je otevřena i regionálním zápisným úřadům. 
140 Čerpáno z http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html [cit. 2015-03-20] a také JAKL, 

Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 200-201. 

http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html
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známky kolektivní, certifikační a garanční. Pozitivem ovšem je, že se TLT zabývá i 

ochrannou známkou služeb a smluvní země k ní zavazuje141. 

 

 

Singapurská smlouva o známkovém právu 

 

Hlavním úkolem Singapurské smlouvy o známkovém právu (STLT)142 je 

vytvoření moderního a dynamického rámce pro sjednocení postupu při registraci 

ochranných známek. Singapurská smlouva, která byla podepsána 27. 3. 2006 a vstoupila 

v účinnost v roce 2009, navazuje na TLT a upravuje pouze formální a procedurální 

záležitosti, avšak ve srovnání s ní má větší záběr uplatnění a zohledňuje vývoj na poli 

komunikačních technologií. STLT je uplatnitelná na všechny druhy známek, které jsou 

registrovatelné v rámci legislativy dané smluvní strany. Tato smlouva je tak prvním 

mezinárodním dokumentem zabývajícím se známkovým právem, který explicitně 

uznává netradiční známky, jako jsou hologramy, trojrozměrné známky nebo neviditelné 

známky (zvukové, čichové, chuťové)143. Přínosem STLT je také možnost elektronické 

komunikace a podávání přihlášek ochranných známek, avšak pro smluvní země to není 

povinností a je jim forma přijímání podání a komunikace ponechána na výběr. Dalším 

přínosem STLT je úprava určitých úlev spočívajících v jednotných postupech 

umožňujících přihlašovateli nebo majiteli ochranné známky žádat za stanovených 

podmínek o prodloužení lhůt, o pokračování v řízení a případně o navrácení práv 

ztracených v důsledku zmeškání lhůty. Smluvní strany mohou stanovit, ve kterých 

případech zejména z důvodů právní jistoty tyto postupy nemusí připustit144. Další 

ustanovení Singapurské smlouvy přebírají nebo následují úpravu TLT, i když obě 

smlouvy jsou oddělené a státy je tak mohou ratifikovat a následovat nezávisle na sobě. 

                                                 
141 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, str. 87-88. 
142 Tato zkratka vychází z anglického názvu Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 
143Bližší informace k Singapurské smlouvě jsou dostupné zde: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html [cit. 2015-03-20].  
144 Informace poskytnuté v MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. „Informace o průběhu a 

výsledcích diplomatické konference k přijetí revidované Smlouvy o známkovém právu,“ TZ-212/06 z 10. 

5. 2006. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html
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Smlouva je otevřená členským státům Světové organizace duševního vlastnictví a 

některým mezivládním organizacím, přičemž v současnosti má 38 smluvních stran145.  

 

 

8.3. Evropská právní úprava  

 

 

Ochranná známka Společenství 

 

Na regionální úrovni došlo na území členských zemí Evropského společenství 

nejprve ke sblížení jednotlivých národních známkoprávních úprav prostřednictvím 

směrnice Rady (ES) č. 89/104 o sbližování známkových zákonů členských států ze 

dne 21. 12. 1988. Tato tzv. Známková směrnice se zasloužila o harmonizaci základních 

prvků, avšak nevyřešila nijak otázku teritoriality ochrany na území ES, což 

představovalo určitou překážku volnému pohybu zboží a služeb. Stěžejním tak bylo 

přijetí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství ze dne 20. 12. 

1993, kterým došlo k vytvoření ochranné známky Společenství (dále jen CTM)146, tedy 

jednotné známky s jednotným účinkem pro celé ES, respektive současné EU. Zároveň 

došlo k vytvoření již zmíněného Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM)147, jež je 

institucí EU a má na starosti vedle registrovaných průmyslových vzorů i správu CTM. 

Jedná se o zápisný úřad, který zároveň provádí správu CTM, vydává Věstník 

ochranných známek Společenství a také vede jejich evidenci v rejstříku.  

 

Řízení ohledně přihlašování probíhá vcelku obdobným způsobem jako u výše 

popsaného zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Významným rozdílem však je, 

že kromě formálního průzkumu přihlášky probíhá i věcný průzkum zápisné 

                                                 
145 Bližší informace o smluvních stranách jsou dostupné zde: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30 [cit. 2015-03-20]. 
146 Zkratka vychází z anglického názvu Community Trade Mark. 
147 Úředními jazyky OHIM jsou angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Přihlášku je 

možné podat v kterémkoli úředním jazyce EU, avšak druhým jazykem musí být jeden z úředních jazyků 

OHIM, který se od prvního jazyka liší. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30


51 

 

způsobilosti148. Během tohoto průzkumu zkoumá úřad absolutní důvody pro zamítnutí 

(viz článek 7 nařízení). Přihlašovatelé mohou taktéž využít práva přednosti dle PUÚ 

nebo Smlouvy o založení WIPO, výstavní priority (do šesti měsíců od prvního 

vystavení na uznané mezinárodní výstavě) nebo práva seniority (tímto přihlašovatel 

vstupuje do práv jeho starší národní známky). Nařízení Rady (ES) č. 40/94, potažmo 

jeho novelizace ze dne 26. 2. 2009 v podobě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 uvádí 

v článku 4, že jako CTM může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, 

zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho 

balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků 

nebo služeb jiných podniků. Významnou je tak grafická znázornitelnost149 označení a 

také jeho rozlišovací schopnost. Ve vztahu k národním známkám jsou CTM nezávislé a 

přihlašovatel tak může žádat o registraci u OHIM bez ohledu na to, zda již byla 

ochranná známka zaregistrována u národního úřadu či nikoli.  

 

Co se týče okruhu žadatelů, systém CTM je přístupný celosvětově, avšak osoby, 

které nemají bydliště, sídlo nebo skutečné místo podnikání na území EU, musí mít pro 

řízení před OHIM speciálního zástupce150. Zápis CTM je platný 10 let od data podání 

přihlášky a společně se zaplacením poplatku může být obnovován vždy na dalších deset 

let bez omezení. Případné spory z porušení CTM mají pravomoc posuzovat 

specializované národní soudy jednotlivých členských zemí151. Nad přímým řízením 

ohledně zrušení nebo neplatnosti má však výhradní pravomoc OHIM, proti jehož 

rozhodnutí má strana možnost se odvolat k odvolacímu senátu v rámci OHIM a tato 

rozhodnutí jsou dále soudně přezkoumatelná Soudem prvního a druhého stupně 

v Lucemburku152. Ochranná známka Společenství nepochybně představuje velmi 

                                                 
148 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 

227. 
149 K tomu však nutno dodat, že nařízení připouští i zápis známek zvukových, pakliže jsou znázorněny 

notovým zápisem, čímž splňují požadavek grafické znázornitelnosti. U známek čichových nebo 

chuťových je však situace v tomto směru mnohem složitější a splnění těchto podmínek velice obtížné. 
150 OHIM. Ochranné známky Společenství: The community trade mark. 1. české vyd. Praha: Úřad 

průmyslového vlastnictví, 2006, str. 12. ISBN 80-728-2055-9. 
151 V České republice je takovým soudem Městský soud v Praze.  
152 OHIM. Ochranné známky Společenství: The community trade mark, str. 28. Od přijetí Lisabonské 

smlouvy se tento název změnil na Tribunál a Soudní dvůr, jakožto instance Soudního dvora Evropské 

unie. K problematice CTM blíže viz DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu 

vlastnictví, str. 92 a následující, SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví, str. 161 a následující a 

také https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home [cit. 2015-03-21]. 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home
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pozitivní krok vpřed na poli harmonizace a sjednocení v rámci EU a významně 

usnadňuje správu pro její majitele, ale také šetří náklady a ulehčuje udržení platnosti 

zápisu pro celé území, neboť není třeba známku užívat ve všech zemích, avšak 

dostačuje užívání alespoň v jednom členském státě EU.  
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9. Označení původu a zeměpisná označení  
 

 

Zeměpisné označování výrobků je od nepaměti spojováno s vyjádřením kvality a 

různých specifik vztahujících se k určité oblasti, přičemž tomu tak může být kvůli 

tamějším surovinám, ale i způsobu výroby a lidskému přičinění. Konkrétní 

charakteristická zeměpisná oblast ve spojitosti s určitým výrobkem pro ni typickým 

nebo s ní spjatým tak pro spotřebitele představuje záruku určité kvality. Není proto 

divu, že i tato oblast si vyžádala potřebu právní ochrany v rámci průmyslových práv, 

respektive práv na označení, neboť pro výrobce nabývala a nabývá stále většího 

významu a ekonomické hodnoty, která je však s postupující globalizací a růstem 

mezinárodního obchodu zároveň vystavována větším rizikům zneužití. Vedle právních 

úprav na národní úrovni tak bylo potřeba pojmout tuto problematiku na úrovni 

mezinárodní. I přes několik smluv přijatých na mezinárodní úrovni je však přístup 

jednotlivých zemí značně odlišný a různí se od zvláštních norem přes známkové právo, 

ochranu spotřebitele až po ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání. Jen některé země 

tak znají zeměpisná označení jako registrované formální právo153. V této souvislosti tak 

dochází i k terminologickým nesrovnalostem mezi označením původu a zeměpisným 

označením154.  

 

Významným rozdílem zeměpisných označení od ostatních předmětů ochrany 

průmyslových práv je jejich sdílený charakter, neboť se nejedná o vlastnictví jednoho 

majitele, ale spíše o identifikátor, který je užíván výrobci v určitém místě a není 

                                                 
153 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, str. 111. 
154 Zeměpisné označení lze chápat jako název území používaný k označení zboží, které z tohoto teritoria 

pochází, pokud zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné specifické vlastnosti, které lze přičíst jeho 

zeměpisnému původu, a jestliže výroba, zpracování nebo příprava takového zboží probíhá na daném 

území. Oproti tomu označení původu je název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení 

zboží, které pochází z tohoto území, pokud kvalita nebo vlastnosti zboží jsou výlučně nebo převážně dány 

zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory. Navíc musí 

výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhat v tomto území. Blíže viz MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Zeměpisná označení a jejich ochrana. 1. vydání. Praha, 2011, str. 5. 

Dané termíny však jsou používány rozdílně v závislosti na konkrétní smlouvě nebo právní úpravě. 

Obecně však lze zeměpisné označení považovat za širší, případně i za nadřazený pojem k označení 

původu. 
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vyhrazen exkluzivně pouze jedinému z nich. Tímto se v zásadě odlišuje od ochranných 

známek, které jsou taktéž právy na označení155.  

 

 

9.1. Ochrana zakotvená v Pařížské unijní úmluvě a v Dohodě TRIPS 

 

Pařížská unijní úmluva byla první mezinárodní smlouvou, která se touto 

oblastí zabývala, a mezi předměty ochrany průmyslového vlastnictví tak řadí i údaje o 

provenienci zboží nebo označení jeho původu. Články 9 a 10 ve vzájemné souvislosti 

uvádějí, že v případě použití falešného označení původu při dovozu zboží do země, kde 

toto označení podléhá ochraně, má být takové zboží zabaveno. Zároveň se smluvní 

země v článku 11 zavazují zajistit vhodné zákonné prostředky k účinnému potlačování 

takových situací. V Dohodě TRIPS je zeměpisným označením věnován oddíl 3 části 

druhé. I přes nejednoznačnou definici předmětu ochrany v článku 22 lze mít za to, že je 

chápán relativně široce a ochrana tak zahrnuje zeměpisná označení i označení původu. 

Dohoda také předepisuje členským zemím zajistit ochranu v podobě právních 

prostředků, které by zamezily užívání matoucích a zavádějících označení nebo 

prezentací zboží ohledně jejich místa původu a užívání představujících akt nekalé 

soutěže. Dohoda TRIPS tak nezapomíná ani na případy, kdy je sice označení pravdivé, 

ale vyvolává mylný dojem, že se jedná o oblast jinou (prakticky se jedná o shody 

názvů). Zvýšená pozornost je věnována označování vín a lihovin, kde se znění smlouvy 

snaží zabránit v zápisu názvu, který v sobě zahrnuje název určité oblasti, aniž by však 

víno nebo lihovina z takového místa pocházely (článek 23). Takovými jsou např. 

případy, kdy je název doplněn o dodatky jako „styl“, „druh“, „typ“ nebo 

„napodobenina“. Dohoda TRIPS celkově zavazuje členské země zabezpečit ochranu 

zeměpisným označením, avšak nechává jim volnou ruku ve výběru způsobu ochrany, 

kterým bude dosažena. 

 

 

                                                 
155 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and development: Substantive obligations – 

Geographical Indications, str. 270. 
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9.2. Ochrana ve zvláštních smlouvách spravovaných WIPO 

 

 

Madridská dohoda 

 

Na PUÚ dále navázala zvláštní smlouva přijatá na základě článku 19 PUÚ, která 

v sobě promítla články týkající se zeměpisných označení, konkrétně článek 10. Touto 

smlouvou je Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o 

původu zboží z roku 1891156. Kromě falešných označení rozšiřuje záběr PUÚ i o 

klamavá označení (článek 1(1)). Používání těchto označení se vztahuje i na užití ve 

znacích, obchodní korespondenci nebo různých oznámení. Zboží, které nese falešný 

nebo klamavý údaj, který ať už přímo nebo nepřímo uvádí členskou zemi jako zemi 

původu, má být při dovozu zabaveno, případně má být zakázán dovoz nebo má být 

zabaveno na území daného státu. V neposlední řadě smlouva také zamezuje užívání 

označení původu klamavým způsobem jako označení druhu výrobku, který však z dané 

oblasti nepochází157. Těmito nedovolenými případy jsou (podobně jako u později přijaté 

Dohody TRIPS) užívání názvů oblastí jako druhu výrobku, a to ani s dodatky jako např. 

„druh“ nebo „typ“. Nicméně význam této smlouvy nebyl a ani v současnosti není nijak 

výrazný158. 

 

 

Lisabonská dohoda 

 

Vedle Madridské dohody byla přijata ještě jedna zvláštní smlouva k PUÚ, a to 

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu 

z roku 1958, která na Madridskou dohodu a PUÚ navazuje a jejich ustanovení nikterak 

nevylučuje (článek 4 Lisabonské dohody). Její zaměření se vztahuje pouze na označení 

                                                 
156 Tato smlouva byla několikrát revidovaná – ve Washingtonu v roce 1911, v Haagu v roce 1925, 

v Londýně v roce 1934, v Lisabonu v roce 1958 a naposledy ve Stockholmu v roce 1967. V současné 

době má však pouze 36 smluvních stran viz : 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3 [cit. 2015-03-22]. 
157 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, str. 

202-203. 
158 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and development: Substantive obligations – 

Geographical Indications, str. 272. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3
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původu (jak vyplývá ze znění jejího článku 2), a to takové, které je uznáno a chráněno 

v zemi původu a zapsáno u Mezinárodního úřadu WIPO (článek 1 (2)). Lisabonská 

smlouva tedy zavádí obdobný systém mezinárodního zápisu, jaký známe u ochranných 

známek (Madridský systém) a poskytuje uživatelům srovnatelné výhody159. 

Mezinárodnímu zápisu však nejprve musí předcházet zápis u národního úřadu v zemi 

původu (článek 1 (2)). Zápis provedený u Mezinárodního úřadu pak poskytuje ochranu 

pro území všech členských zemí, tvořících Zvláštní unii, přičemž tento zápis není třeba 

obnovovat. Přestože myšlenka a ambice této smlouvy jsou významné, nedošlo dosud 

zdaleka k jejich naplnění. Smluvních stran je v současné době pouhých 28160 a 

vzhledem k obtížnému hledání společného přístupu k problematice ochrany 

zeměpisných označení, je situace v jednotlivých zemích poměrně odlišná161.  

 

 

9.3. Evropská právní úprava 

 

Vzhledem k stále větší poptávce po jakostních a tradičních produktech došlo 

v rámci EU ve vztahu k zeměpisným označením k přijetí několika právních předpisů 

upravujících jejich ochranu. U žádného z nich však nejde o komplexní úpravu této 

oblasti, ale zaměřují se prakticky jen na následující oblasti – zemědělské produkty a 

potraviny, vína a lihoviny. O zápis označení do rejstříku EU žádají výrobci nebo 

zpracovatelé u národních úřadů, které po dokončení národní části postoupí řízení 

Evropské komisi162. Evropská právní úprava zná jak označení původu, tak zeměpisná 

označení, mezi nimiž je hlavní rozdíl v síle požadavku vazby produktu na určitou 

oblast. V případě zemědělských produktů a potravin se jedná o chráněná označení 

původu a chráněná zeměpisná označení a tato oblast je upravena nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o 

režimech jakosti zemědělských produktů a potravin a jeho prováděcím nařízením. Pro 

                                                 
159 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, str. 118. 
160 Informace dostupné zde: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10 [cit. 

2015-03-22].  
161 Blíže k tématu zde: UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and development: Substantive 

obligations – Geographical Indications, str. 274 a také DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv 

k duševnímu vlastnictví, str. 118. 
162 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Zeměpisná označení a jejich ochrana. 1. vydání. 

Praha, 2011, str. 7. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10
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oblast vín a jejich zápisu do rejstříku bylo přijato samostatné nařízení upravující některá 

specifika oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012. Tím je 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 

2013. Pro vína však platí nutnost každoročního ověřování kontrolním orgánem, přičemž 

je také možné požádat o změnu z označení původu na zeměpisné označení163. Také pro 

lihoviny bylo přijato zvláštní nařízení, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování 

a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě řádného zaregistrování u zemědělských produktů, 

potravin nebo vín může jeho držitel používat stanovené symboly EU, což je pro 

spotřebitele důkazem, že naplňuje požadované kvality, určitá specifika a také spojitost 

s určitou lokalitou. V případě porušení práv v rámci EU se držitel může obrátit na 

soudní orgán v zemi, kde k porušení došlo. Spor se pak řídí národním právem dané 

země, které je však harmonizováno na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví.  

 

V této souvislosti také stojí za zmínku, že současné úpravě předcházelo několik 

změn, neboť evropská právní úprava (konkrétně se jednalo o nařízení Evropské Komise 

92/2081/EHS) byla v roce 2003 napadena v rámci DSU ze strany USA164 i ze strany 

Austrálie165 a v těchto sporech ES prohrálo. Zásadní problém byl spatřován v rozdílných 

podmínkách přístupu k evropské úpravě, neboť pro příslušníky zemí mimo ES byla 

taková možnost limitována, což panel posoudil jako diskriminační a porušující 

předepsaný cizinecký režim166. 

  

                                                 
163 Blíže k požadavkům na získání označení původu nebo zeměpisného označení a k informacím ohledně 

evropské úpravy zde: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-

oznaceni/prihlasovani-do-zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0 [cit. 2015-03-

23].  
164 European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural 

Products and Foodstuffs, WT/DS 174. 
165 European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural 

Products and Foodstuffs, WT/DS290. 
166 Blíže k tomuto sporu zde: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds174_e.htm [cit. 

2015-03-23].  

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds174_e.htm
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10. Závěr 
 

 

Ochrana průmyslového vlastnictví prodělala za přibližně sto třicet let své 

existence na mezinárodní úrovni ohromný rozvoj, který prakticky reagoval na bouřlivý 

pokrok v jednotlivých oblastech tvořících její předměty ochrany. Bylo třeba vytvořit 

podmínky pro ochranu v oblasti tvůrčí i v oblasti označení, aby nedocházelo 

k demotivaci dalšího pokroku a zneužívání jeho výsledků. Především na půdě WIPO 

došlo k přijetí celé řady mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, ať 

už jde o stěžejní Pařížskou unijní úmluvu nebo o speciální smlouvy týkající se 

konkrétních předmětů a problematik. Byly vytvořeny z mého pohledu velice 

propracované mezinárodní systémy ochrany jako např. systém PCT, Haagský systém 

nebo Madridský systém, pokrývající oblasti patentového práva, známkového práva nebo 

práva průmyslových vzorů, jak je podrobněji popsáno v příslušných kapitolách této 

práce. Vedle těchto systémů došlo také k přijetí dohod zavádějících mezinárodní třídění. 

Výrazně se tak napomohlo mezinárodní spolupráci a také z pohledu majitelů práv nebo 

žadatelů se výrazně usnadnila situace při žádání o zápis a správě svých práv v několika 

různých zemích. Zcela přelomovým bylo také přijetí Dohody TRIPS na půdě WTO, 

která dodnes zaujímá zásadní postavení a je nejkomplexnější mezinárodní dohodou na 

poli ochrany průmyslových práv. Z našeho pohledu má také výrazné dopady aktivita 

EU a její regulace především patentového práva, ale i vytvoření průmyslového vzoru 

Společenství nebo ochranné známky Společenství.  

 

Samozřejmě žádný systém není dokonalý a jinak tomu není ani zde. Mnohá 

řízení, především v oblasti udělování patentů trvají velmi dlouhou dobu, což je výrazná 

nevýhoda, neboť právě čas hraje v oblasti výzkumu a vědeckého pokroku často zásadní 

roli. Nevýhodou a určitou právní nejistotou je také nesjednocené soudnictví a mnohdy 

ve stejné věci rozdílná a různě trvající rozhodnutí národních soudů. První vlaštovkou 

v tomto směru v rámci EU je snaha o vytvoření Jednotného patentového soudu, který by 

v tomto směru situaci jednoznačně zlepšil. Jako velký nedostatek spatřuji také fakt, že 

v rámci WIPO nedošlo k vytvoření orgánu, který by měl pravomoc rozhodovat spory 

ohledně dodržování závazků smluvních států z jednotlivých smluv spravovaných 
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WIPO. Přestože by takovýto krok měl pozitivní vliv na důslednější dodržování smluv a 

stanovení jasnějších pravidel, jako jsme toho svědky u WTO a Dohody TRIPS zahrnuté 

do DSU, aktuální dění nenasvědčuje tomu, že by v blízké budoucnosti k něčemu 

takovému došlo.  

 

Právní úprava ochrany průmyslových práv a přijímání či měnění mezinárodních 

smluv, jež slouží jako její primární prameny, nicméně průběžně reflektuje vývoj 

technologií i sociální a ekonomický rozvoj a musí čelit výzvám, jež přináší. Na poli 

velkých mezinárodních organizací jako WTO a WIPO se však velmi složitě v dnešní 

době hledá konsenzus v klíčových tématech kvůli velmi rozdílným postojům vyspělých 

a rozvojových zemí k úrovni ochrany práv k duševnímu vlastnictví, což logicky nespěje 

k uspokojivým řešením. Snaha o důslednější a přísnější regulaci těchto práv 

prosazovaná vyspělými státy naráží u zemí, které jsou spíše příjemci předmětů takto 

chráněných, a z jejichž pohledu se o pozitivní krok nejedná. Je proto důležité si 

uvědomit, že ideální řešení pro všechny zúčastněné země se hledá velmi obtížně a 

prakticky dle mého soudu ani neexistuje. Domnívám se tedy, že v blízké budoucnosti 

sice bude docházet k úpravám jednotlivých drobnějších nedostatků, avšak přijetí 

nějakého zásadního dokumentu díky výraznějšímu zastoupení rozvojových zemí příliš 

reálné není. Za této situace se naopak posilují snahy vyspělých zemí o bilaterální řešení, 

kde si mohou např. ve spojení s obchodními dohodami vůči ekonomicky slabším zemím 

vyjednat vyšší míru dodržování ochrany na jejich území167.  

 

Obecně se však výkon práv k duševnímu vlastnictví do určité míry ubírá směrem 

monopolizace a přivlastňování168, avšak otázkou zůstává, zda tento trend směřuje 

k dosažení vyváženého systému zohledňujícího dostatečně i zájmy veřejnosti jako 

celku. Ať už je odpověď jakákoli, vždy se bude jednat pro někoho o kompromis.  

  

                                                 
167 Účinek těchto bilaterálních dohod však v souvislosti s principem poskytování nejvyšších výhod dle 

článku 4 Dohody TRIPS je daleko rozsáhlejší, neboť členské země se zavázaly poskytnout jakoukoli 

výhodu přiznanou občanům jiné země i všem ostatním zemím WTO. Blíže k tématu DOBŘICHOVSKÝ, 

Tomáš. Perspektivy rozvoje mezinárodního práva duševního vlastnictví v kontextu bilateralismu. In: 

KŘÍŽ, Jan. Aktuální otázky práva autorského. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024615288. 
168 Jedná se o tzv. „propertization of IP,“ blíže k tématu viz GRABER, Christoph B., Jessica C. LAI, 

Intellectual Property: Law in Context. University of Lucerne, Switzerland, January 2014, i-call Working 

Paper No. 2014/01. ISSN 1664‐0144. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2386511. [cit. 2015-03-

24]. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2386511
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11. Seznam zkratek 
 

 

ARIPO – Africká regionální organizace průmyslového vlastnictví 

CTM – Ochranná známka Společenství 

DSU – Ujednání o řešení sporů 

EAPO – Euroasijská patentová organizace 

EPC – Evropská patentová úmluva 

EPO – Evropský patentový úřad 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

GATT – Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

IPC – Mezinárodní patentové třídění 

IPIC – Smlouva o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů 

ISA – Orgán pro mezinárodní rešerši 

OAPI – Africká organizace duševního vlastnictví 

OHIM – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

PCT – Smlouva o patentové spolupráci 

PLT – Smlouva o patentovém právu 

PUÚ – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

RCD – Zapsaný průmyslový vzor Společenství 

STLT – Singapurská smlouva o známkovém právu 

TLT – Smlouva o známkovém právu 

TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

UPC – Dohoda o jednotném patentovém soudu 

ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví 

WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví 

WTO – Světová obchodní organizace 
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13. 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.   



69 

 

14. Resumé – Protection of Selected Industrial Property 

Rights and International Law 
 

Within the last approx. two hundred years, industrial production has made a 

huge progress and at the same time international trade has grown very significantly. The 

need of industrial property protection of a good quality at the international level led to 

conclusion of many multilateral international treaties mainly at the WIPO and also to 

the creation of international systems which ensure the needed level of industrial 

property protection and also facilitate international cooperation as well as the process of 

applying and administration of rights in several countries.  

 

At its very beginning, the thesis describes the industrial property in general and 

it deals with its definition, conception and specificity since it is essential for better 

understanding of the following chapters. In the next step, the thesis presents the 

cornerstones and the most important treaties of the industrial property field from the 

international perspective. These are the Paris Convention and the TRIPS Agreement – 

two treaties that even today keep their high significance. In this context, there is also a 

section concerning the essential international organization in this field – the World 

Intellectual Property Organization (WIPO), but it also deals with WTO. The crucial 

parts of this work are chapters that pay attention to the regulation of particular industrial 

property rights including both laws concerning creativity (patents, utility models, 

industrial designs and layout-designs of integrated circuits) and laws concerning marks 

(trademarks and geographical indications). For the sake of clarity, there is firstly the 

regulation coming from the Paris Convention and the TRIPS Agreement and then 

regulation in special international treaties and international systems administered by 

WIPO. Last but not least, there is also relevant European legislation which completes 

the international framework in our conditions.  

 

According to the very broad scale of the topic, this thesis aims to emphasize at 

least its main areas and their regulation in the international as well as European law. It 

also aims to explain functioning and context of particular international systems and to 

offer a view on current development.  
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