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Abstrakt
Diplomová práce analyzuje a srovnává vybrané informační systémy týkající se
informací průmyslového vlastnictví resp. ochranných známek a průmyslových vzorů. Jedná se
o vybrané systémy Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním
trhu, Světové organizace duševního vlastnictví, Úřad patentů a ochranných známek
Spojených států a Švédského patentového a registračního úřadu. Práce je rozdělena do 7 částí.
První část popisuje terminologii a prostředí ochranných známek a průmyslových vzorů. Druhá
část uvádí typy mezinárodních třídění, na které navazuje třetí část, která popisuje mezinárodní
smlouvy a dohody. Čtvrtá část pak představuje vybrané instituce a jejich analyzované
systémy. Pátá část se věnuje samotné analýze a šestá část shrnuje trendy ve zpřístupňování
ochranných známek a průmyslových vzorů. Poslední sedmá část práce ukazuje, jaký má
dopad ochrana ochranných známek a průmyslových vzorů na oblast podnikání. Analýza
ukázala, že nejlépe hodnocenými systémy byly národní databáze Úřadu průmyslového
vlastnictví ČR. Naopak nejhorší hodnocení získaly databáze Úřadu patentů a ochranných
známek Spojených států.
Klíčová slova
Průmyslové vlastnictví, ochranná známka, průmyslový vzor, informační systém,
databáze, vyhledávání průmyslově právních informací, Úřad průmyslového vlastnictví ČR,
ÚPV, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, OHIM, Světová organizace duševního
vlastnictví, WIPO, Úřad patentů a ochranných známek Spojených států, USPTO, Švédský
patentový a registrační úřad, PRV
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Abstract
The thesis analyzes and compares the selected information systems on industrial
property focused on trademarks and industrial designs. These are the selected systems of the
Industrial Property Office of the Czech Republic, the Office for Harmonization in the Internal
Market, the World Intellectual Property Organization, the US Patent and Trademark Office
and the Swedish Patent and Registration Office. The work is divided into seven parts. The
first part describes the terminology and the environment of trademarks and industrial designs.
The second part lists the types of international classification, which is followed by the third
part, which describes the international treaties and agreements. The fourth part presents
selected institutions and their analyzed systems. The fifth part deals with the analysis and the
sixth section summarizes trends in the disclosure of trade marks and industrial designs. The
last seventh part of the work shows an impact of the protection of trademarks and industrial
designs in the business. The analysis showed that the national databases of the Industrial
Property Office of the Czech Republic were top rated. The worst evaluation acquired
databases of the US Patent and Trademark Office.
Key words
Industrial property, trademark, industrial design, information system, database,
industrially legal information retrieval, Intellectual Property Office of the Czech Republic,
IPO, Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, World Intellectual Property
Organization, WIPO, US Patent and Trademark, USPTO, Swedish Patent and Registration
Office, PRV
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Abecední seznam použitých zkratek
EU – European Union (Evropská Unie)
OHIM – Office for Harmonization in Internal Market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním
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SweTD – Swedish Trademark Database (Švédská databáze ochranných známek)
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TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights
ÚISK – Ústav informačních studií a knihovnictví
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USA – United States of America (Spojené státy americké)
USPTO – United States Patent and Trademark Office (Úřad patentů a ochranných známek
Spojených států)
WIPO – World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního
vlastnictví)
WTO – World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
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Úvod
Otázka spojená s problematikou průmyslového vlastnictví a průmyslově právních informací
má mnoho aspektů technických, právnických a ekonomických. Průmyslové vlastnictví se
zabývá otázkou ochrany tvůrčí technické činnosti tzn. vynálezy, užitnými a průmyslovými
vzory, ale také ochrannými známkami včetně speciálních záležitostí jako jsou odrůdy rostlin a
chemické látky. Průmyslové vlastnictví je součástí většího celku tzv. duševního vlastnictví,
které pokrývá oblasti jedinečné lidské tvůrčí činnosti např. právo autorské.
První kapitola se věnuje vymezení a charakteristice pojmů ochranná známka a průmyslový
vzor. Popisuje se zde stávající legislativa v České republice, Evropské unii a Spojených
státech amerických. Tyto zákony vymezují termíny ochranná známka a průmyslový vzor.
Definují, jaké výsledky tvůrčí činnosti se na tyto pojmy vztahují a jaká existují práva na
ochranu registrovaných předmětů průmyslového vlastnictví. Zákon ukládá, za jakých
podmínek se uděluje ochrana průmyslovým vzorům a ochranným známkám (viz kapitola 1.2
a 1.3). Tato kapitola také vysvětluje pojmy předmětu ochrany na označení původu a
zeměpisná označení. Ve stručnosti také seznamuje s pojmy informační systém a databáze.
Ve druhé kapitole jsou uvedeny systémy třídění, díky kterým lze rozlišovat konkrétní
předměty ochrany průmyslových vzorů a ochranných známek. Třetí kapitola se pak věnuje
mezinárodním smlouvám a dohodám na jejichž základě funguje ochrana průmyslového
vlastnictví na mezinárodní úrovni. Vybrané instituce a jejich systémy jsou následně popsány
ve čtvrté kapitole.
Ochranné známky a průmyslové vzory hrají důležitou roli v podnikatelské činnosti (viz
kapitola 7). Ochranné známky určují hodnotu a kvalitu výrobku. Vysílají signál zákazníkovi a
vytvářejí obrázek dané firmy. Proto je důležité si tato označení chránit v případě, že by se
někdo pokoušel narušit dobré jméno značky. Průmyslové vzory dávají podobu konkrétnímu
výrobku, který může být neodmyslitelně spjatý s danou značkou. V neposlední řadě se zde
také nabízí problematika padělků z hlediska nejen kvality prodávaných výrobků, ale i ušlých
zisků, rušení podniků a tím také následných ztrát zaměstnání.
Informace o ochranných známkách a průmyslových vzorech jsou ukládány, uchovávány a
zpřístupňovány pomocí databází jednotlivých institucí průmyslového vlastnictví. Přístupy a
trendy těchto databází budou analyzovány v kapitole páté a šesté.
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1. Charakteristika a srovnání pojmů ochranná známka a průmyslový
vzor
1.1 Duševní vlastnictví
Před samotným výkladem pojmů ochranná známka a průmyslový vzor je vhodné připojit pár
slov k obecné otázce duševního vlastnictví. Lidé uvažují o duševním vlastnictví (ať už se
jedná o autorské dílo, patent či ochranné známky) jako o něčem, co vytváří ekonomickou či
osobní hodnotu [COHEN, 2014, s. 692].
Cohen [2014, s. 692] dále uvádí, že většina právníků si pod pojmem vlastnictví představí
nějaké území, které může vlastnit, a podle toho tak i se zákony týkající se duševního
vlastnictví zachází. Tímto způsobem ale podle něj s otázkou duševního vlastnictví zacházet
nelze. „Zdroje duševního vlastnictví mohou být opakovaně užívány, krájeny a čtvrceny,
spojovány a rozdělovány takovým způsobem, jakým s územím nelze zacházet.“1
Ochranné známky i průmyslové vzory jsou součástí práv duševního vlastnictví. To lze
rozdělit na dvě větve:
-

autorská práva a práva s ním související,

-

průmyslové právo.

Mezi průmyslová práva patří předměty tvůrčí technické činnosti. Mezi takové činnosti patří
patenty, vynálezy, užitné a průmyslové vzory a v neposlední řadě sem patří také práva na
označení, tzn. práva na označení původu (geografické) a ochranné známky [ÚPV, 2012].
Pojem ochranná známka je důležitý především v oblasti obchodu. Identifikuje výrobce
daného výrobku a dává na srozuměnou, na jaké úrovni se nachází kvalita výrobku.
Průmyslový vzor leží na pomezí mezi světem umění a techniky, a má proto úzký vztah jak
k vynálezům (a užitným vzorům), tak k autorským dílům [KOUKAL, 2012, s. 25].
Ochranné známky a průmyslové vzory potřebují v každém společenství právní úpravu a to jak
na národní, tak mezinárodní úrovni. Právní úprava existuje za účelem ochrany práv každého
výrobce na svůj produkt. Mezinárodní smlouvy a dohody určují principy, na kterých státy
staví svá práva na ochranu průmyslového vlastnictví. Jejich účelem je sjednocení pravidel a
práv jednotlivých zemí.
1

„Intellectual resources are used and reused, sliced and diced, and aggregated and fractionated in ways that
land is not and could not be.“ dostupné z databází agregátora EBSCO
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V neposlední řadě jsou důležitými články v případě nejen ochranných známek a
průmyslových vzorů, ale i celého průmyslového vlastnictví, instituce zabývající se jejich
registrací. Nejedná se pouze o registraci, ale také o ukládání, vyhledávání a zpřístupňování
potřebných informací o již existujících platných ochranných známkách a průmyslových
vzorech.

1.2 Ochranná známka
Existence ochranných značek a symbolů, které odlišují jednotlivé výrobce, sahá až do daleké
minulosti. Výrobci označovali své produkty speciálními značkami, aby se odlišili od
konkurence. V mnoha případech sloužila značka také jako označení místa nebo obchodu
(dnes bychom takovou značku nazvali jako označení místa původu) [PIČMAN, 2004, s.12].
První zákony zabývající se problematikou ochranných známek byly vydány již v 2. polovině
19. století (např. Německo 1871, Velká Británie 1883, USA 1881 apod.). První ochranná
známka z českých zemí pochází z roku 1859 a nese název Pilsner Bier. [PIČMAN, 2004, s.
15]
Ochranná známka umožňuje označení výrobku. Jedná se o grafické ztvárnění výrobku a to
zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu,
určené k rozlišení výrobků nebo služeb [ÚPV, 2014].
Označení výrobku či služby otvírá vlastníkům možnosti uplatnění na trhu. Ochranná známka
jednoznačně identifikuje původce výrobku. Původce se tím snaží zákazníka upozornit na to,
že daný výrobek nebo služba pochází právě od nich, a že má tento produkt kvality příznačné
právě pro jejich produkci nebo obchod. Užívání označení výrobků a služeb přispívá ke
zlepšení pozice podnikatele na trhu ve vztahu ke konkurenci a k zákazníkům. Umožňuje větší
přehled při výběru nákupu zboží [JAKL, 2008, s. 9]. Označením výrobků se zvyšují i
možnosti exportu do ostatních zemí a původci tak chrání své vlastnictví i na mezinárodní
úrovni. S tím souvisí to, co Jakl [2008, s. 10] nazývá internacionalizace a narůstající
globalizace trhu. Tyto fenomény si pak žádají sjednocování právních úprav nejen na ochranu
označení.
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1.1.1 Ochranná známka v ČR
Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak právnická
osoba. Po podání přihlášky se zkoumá, zda má přihláška všechny formální náležitosti a
splňuje všechna kritéria, aby přihlašované označení mohlo požívat náležité ochrany. Poté úřad
provádí i věcný průzkum, který zjišťuje, zda je toto označení způsobilé k požívání ochrany.
Důvodů k nezpůsobilosti na ochranu označení může být několik: shodnost s jinou dříve
zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé
označení apod. [ÚPV, 2014].
Doba ochrany ochranných známek trvá 10 let a vzniká zápisem do rejstříku u příslušného
úřadu. Získáním této ochrany dává vlastník najevo, že má výlučné právo na užívání ochranné
známky. Doba trvání ochrany vzniká od data podání přihlášky. Po 10 ti letech je možno tuto
ochranu prodloužit a to na dobu dalších 10 let. Toto lze učinit na základě žádosti o obnovu
ochranné známky, která bude podaná v zákonné lhůtě [ÚPV, 2014].
1.1.2 Legislativa v ČR
V České republice je právní úprava týkající se ochranných známek zakotvena v zákoně
č.441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je
sladěný s nařízením rady ES č. 40/94. Toto nařízení zřizuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním
trhu [PRŮCHOVÁ, 2008. s. 16].
Ve výše uvedené kapitole byl popsán výčet všech podmínek, které jsou nutné pro řádné
zapsání do rejstříku ochranných známek. Tento zákon ale také uvádí, jaké mohou být
překážky pro jejich zapsání. Mluví se o tzv. důvodech zápisné nezpůsobilosti označení. Tyto
důvody jsou děleny na tzv. absolutní a relativní. Za absolutní důvody se považují ty, které
nelze za žádných okolností jakýmkoliv způsobem překonat. Naopak relativní důvody zápisné
nezpůsobilosti lze vyřešit jinými způsoby, např. doložením souhlasu majitele staršího práva se
zápisem přihlašovaného označení do rejstříku nebo doložením rozlišovací způsobilosti
přihlašovaných označení [PRŮCHOVÁ, 2008, s. 17].
Průchová [2008, s. 17-18] dále uvádí, jaké jsou absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti
označení:
„Do rejstříku ochranných známek úřad (ať již Úřad průmyslového vlastnictví ČR nebo
Úřad pro Harmonizaci ve vnitřním trhu) nezapíše označení, která:
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-

Nemohou tvořit ochrannou známku;

-

nemají rozlišovací způsobilost;

-

je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, která slouží v obchodě k určení druhu,
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků
nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností (např. slovní označení
znojemské okurky pro okurky nebo obecně pro zeleninu; slovní označení 24 hodin pro
bankovní služby apod.);

-

je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce
nebo v poctivých obchodních zvyklostech (např. označení SMS pro služby krátkých
textových zpráv);

-

je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je
nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou
užitnou hodnotu;

-

je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy;

-

by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ
výrobku nebo služby;

-

přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či
lihovina měly takovýto zeměpisný původ;

-

obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož
zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;

-

obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,
jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný
orgán dal souhlas k jeho zápisu;

-

obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;

-

užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv;

-

jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána
v dobré víře.“
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1.1.3 Ochranná známka Společenství
Ochrannou známkou Společenství se rozumí známka přihlášená u Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (OHIM). Na svých webových stránkách tento úřad uvádí druhy ochranných
známek, které mohou být zapsány: slovní známka, obrazová známka, obrazová známka
obsahující slovní prvky, trojrozměrná známka, barevná ochranná známka a známka zvuková
[OHIM, 2015a].
Přihlášku k zápisu ochranné známky lze podat na dvou úrovních: národní (v případě České
republiky se jedná o Úřad průmyslového vlastnictví - ÚPV) nebo mezinárodní (Mezinárodní
úřad Světové organizace duševního vlastnictví - WIPO). Ochranná známka Společenství se
svou definicí nijak neliší od té národní. Při podání přihlášky na ochranu označení u OHIM se
zkoumají stejné náležitosti jako u ÚPV. Ochrannou známku lze i zde po 10 letech obnovit
[OHIM, 2015b].
Ochranná známka Společenství platí ve všech státech Evropské Unie, a to i v těch, které se
teprve chystají do EU vstoupit. Vlastník má výlučné právo na ochranu tohoto označení
[THOMPSON, 2010, s. 481].
OHIM poměrně detailně na svých stránkách informuje o tom, jakým způsobem probíhá
přihlašování a zápis do rejstříku ochranných známek. Před samotným podáním je důležité si
zjistit, zda někdo jiný tutéž nebo podobnou známku již nepoužívá. Podstatnou součástí podání
přihlášky ochranné známky Společenství je podmínka grafické znázornitelnosti ochranné
známky. Další dvě podmínky na svých stránkách OHIM [2015c] uvádí takto:
-

„Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost - U vašeho označení
by spotřebitelé měli být schopni rozpoznat, čeho se týká, tj. mělo by sloužit jako
označení původu. Mělo by vás odlišovat od jiných společností na trhu, abyste
mohli chránit a budovat identitu a hodnotu své obchodní značky.

-

Vaše ochranná známka by neměla popisovat, co prodáváte - Vaše ochranná
známka by neměla monopolizovat označení, které pouze popisuje výrobky a/nebo
služby, které nabízíte. Taková označení by měla zůstat dostupná pro každého: pro
vás i vaše konkurenty.“

Ochranná známka by měla dále zahrnovat i seznam výrobků a/nebo služeb, na které se má
označení vztahovat. Výrobky by měly být zatříděny do kategorií dle tzv. Niceského třídění
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(viz kapitola 2.1). Je nutné doložit informace o vlastníkovi. Přihlášku lze podat elektronicky a
za odpovídající finanční hodnotu. Po přijetí přihlášky OHIM provádí průzkum stejně jako
v případě Úřadu průmyslového vlastnictví. V této lhůtě se provádí průzkum přihlášky a jejích
náležitostí, zveřejnění přihlášky a je poskytnuta lhůta pro podávání možných námitek a
následného zapsání a zveřejnění ochranné známky.
OHIM poměrně značně apeluje na vlastníky ochranných známek, aby zacházeli se svým
vlastnictvím v souladu s politikou ochrany na označení.
1.1.4 Ochranné známky v USA
Spojené státy americké (USA) jsou členy mezinárodní Pařížské unijní úmluvy již od roku
1887. K ostatním mezinárodním dohodám a smlouvám však přistoupily až v druhé polovině
20. století. Do té doby USA spolupracovaly především se státy Jižní Ameriky. V roce 1910 se
stávají členem Pan-americké konvence (Buenos Aires) a účastní se dalších následných
konferencí (r. 1921 Santiago de Chile a r. 1929 Washington).
Během druhé světové války se průmyslové odvětví v této zemi silně vzedmulo a pokročilo ve
svém vývoji. USA si tak uvědomily, jak jsou mezinárodní dohody a úmluvy důležité pro
ochranu duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku.
V roce 2005 se stávají členským státem Madridského protokolu. USA jsou členem Niceské
dohody a dnes již používají tuto typologii třídění ochranných známek.
1.1.5 Způsob zápisu v USA
Zápis ochranné známky u Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států si žádá stejné
náležitosti a podmínky, jaké jsou nutné pro zápis ochranných známek v Evropě. Přihláška
musí splňovat tyto náležitosti:
-

vyplněný formulář v tištěné nebo elektronické podobě,

-

příslušný poplatek,

-

výkres (grafické znázornění) ochranné známky – platí i v případě, že se jedná pouze o
slovní ochrannou známku ,

-

ukázky užívání ochranné známky, pokud je využití založeno na obchodním styku.
[USPTO, 2015a].
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Přihlášku ochranné známky lze podat na základě předcházejícího užívání označení v obchodě
nebo prohlášení o dobrém úmyslu používání v bezprostřední budoucnosti (tzv. bona fide2)
[JAKL a PŘÁDNÁ,2009, s. 140]. Po 6 měsících od podání přihlášky přihlašovatel obdrží
potvrzení o podání přihlášky ochranné známky.[USPTO, 2014] Pro dva výše uvedené případy
způsobu podání přihlášky platí rozdílné požadavky (Lanhamův zákon,§1051a, §1051b).
V prvním případě se jedná o doklady etiket, obalů, inzerce a přísežné prohlášení o užívání
označení v obchodě (Statement of Use). Ve druhém případě vyžaduje USPTO dodatečné
předložení dokladů, že známku užívá a musí také předložit prohlášení o tom, že mu není
známo, že by někdo jiný měl k přihlašovanému označení práva [JAKL a PŘÁDNÁ, 2009, s.
140].
Po podání přihlášky se zkoumají formální nároky na přihlašovanou známku. Pokud jsou
všechny náležitosti splněny, známka je zveřejněna v úředním věstníku Official Gazette of
Patent and Trademark Office. Od této chvíle běží 30ti denní lhůta k podání námitek třetí
stranou proti zapsání známky [USPTO, 2014]. O prodloužení lhůty k podání námitek lze
opakovaně zažádat (na rozdíl od evropského systému). V případě, že se na ochranné známce
neshledá nic, co by mělo zápisu bránit, úřad vydá buď certifikát o registraci (v případě o
prohlášení o předchozím užívání) nebo oznámení o povolení (v případě o prohlášení na
základě bona fide). Přihlašovatel musí do šesti měsíců předložit doklady o užívání ochranné
známky s uvedenými ukázkami užívání. Lhůtu lze prodloužit o dalších šest měsíců, zcela
výjimečně o 24 měsíců. Po předložení těchto náležitostí je ochranná známka zapsaná do
registru [JAKL a PŘÁDNÁ, 2009, s. 141].
Platnost ochranných známek v USA trvá 10 let od podání přihlášky. O její zrušení lze požádat
po pěti letech od její registrace. „Po uplynutí této lhůty je možno ochrannou známku zrušit jen
z taxativně uvedených důvodů v § 1064 Lanhamova zákona a to zejména tehdy, jestliže
ochranná známka zdruhověla, jestliže její existence podmiňuje prodejnost výrobku, jestliže
nebyla používána po dobu tří let a v případě, že zápis byl získán podvodem ve zlé víře“
[JAKL a PŘÁDNÁ, 2009, s. 141].
1.1.6 Legislativa v USA
Dle Jakla a Přádné [2009, s. 142] se práva majitelů ochranných známek v USA a Evropě
významně neliší. Přistoupením k členským státům Madridského protokolu, se více Spojené
státy přiblížily evropské praxi způsobu ochrany ochranných známek. I přes tuto skutečnost
2

Bona fide – prohlášení o dobrém úmyslu ochrannou známku používat v bezprostřední budoucnosti.
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zde existují některé rozdíly. Nezapsaným označením se dostává silnější ochrany v rámci
obchodních činností. V USA vzniká ochrana i neformálně na základě dřívějšího užívání
označení.
V oblasti legislativy a právní úpravy ochranných známek se právo dělí na federální a na právo
v jednotlivých státech. Existují tedy i dva typy zákonů. Federální zákon je definován tzv.
„Lanhamovým zákonem“ (Lanham Act) a zákony jednotlivých států tzv. „common law“
(rozhodnutí soudů a závazných precedentů). Ochranná známka, která je registrovaná na
základě federálního zákona, platí po celém území USA, s výjimkou těch států, kde byla stejná
ochranná známka užívána již dříve, a to za předpokladu, že splňuje podmínky pro zápis
ochranné známky [JAKL a PŘÁDNÁ, 2009, s. 139].
Lanhamův zákon zakazuje porušení ochrany ochranných známek a zmocňuje majitele
k zastavení dalších osob z jejího porušování. Cílem Lanhamova zákona je ochrana
spotřebitele před uvedením v omyl původu výrobku a ochrana vlastníka známky před jejím
zneužitím [BIRD a BROWN, 2012, s. 5].
Federální ochranu označení lze získat podáním přihlášky ochranné známky u Úřadu patentů a
ochranných známek Spojených států.

1.3 Průmyslový vzor
Průmyslovým vzorem se rozumí konkrétní vzhled výrobku, tím se míní jeho tvar, vzor či
barvy. Jako průmyslový vzor lze chránit výrobky jakkoliv průmyslově či řemeslně vyrobené.
Ochrana se může vztahovat také na obaly, grafické symboly či topografické znaky. Ochranou
průmyslovým vzorem se může stát také specifická část výrobku, která je rozložitelná a
složitelná zpět do původního stavu.
Existuje několik základních podmínek, které musí při svém zápisu daný průmyslový vzor
splňovat. Podmínkou pro zapsání průmyslového vzoru a vzniku jeho ochrany je existence
daného výrobku. Dle ustanovení §3 zákona č.527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových
vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

jsou podmínky ochrany

následující:
„(1) Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.
(2) Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku,
nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněn se považuje za nový a mající individuální
povahu jen tehdy,
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a) jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku
viditelná, a
b) jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální
povahy. (zákon, rok)
(3) Běžným užíváním ve smyslu odstavce 2 písm. a) se rozumí užívání konečným uživatelem, s
výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací.“
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zdůrazňuje, že průmyslový vzor by měl respektovat
veřejný pořádek a mravní normy. Průmyslové vzory, které budou navádět či propagovat
násilí, a které budou diskriminovat na základě sexuální orientace, pohlaví, rasy, etnického
původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení či věku nebudou do ochrany
průmyslového vzoru společenství zahrnuty [OHIM, 2014a].
Mezi příklady výrobků, které nelze chránit jako průmyslové vzory, spadají např. živé
organismy, slovní pojmy, znaky, tvary či barva. Lze je ale chránit a registrovat v evidenci
ochranných známek.
1.3.1

Legislativa v ČR

Přihláška pro zápis do rejstříku na ochranu průmyslového vzoru musí splňovat všechny
formální náležitosti. Přihláška musí obsahovat údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis
průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru, které dává jednoznačnou
představu o vzhledu výrobku [ÚPV, 2015]. Nejdůležitější součástí přihlášky je vyobrazení
konkrétního průmyslového vzoru. Podle něj lze pak konkrétní vzor identifikovat. Vyobrazení
může být vyjádřeno pomocí fotografie nebo výkresu. Přihláška může obsahovat jeden nebo
více průmyslových vzorů. Pokud přihláška obsahuje požadavek na zapsání více průmyslových
vzorů, musí tyto vzory spadat do stejné skupiny mezinárodního třídění [ÚPV, 2015].
Získáním této ochrany má majitel právo na užívání, poskytnutí souhlasu s užíváním jiné
osobě či na převod na jinou osobu průmyslového vzoru. Tato ochrana trvá 5 let ode dne
podání přihlášky k zapsání průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu
ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let avšak nejvýše na celkovou dobu 25 let [ÚPV,
2015a].
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1.4 Průmyslový vzor Společenství
Ochrana průmyslového vzoru na území Evropské unie se od té české výrazněji neliší. Při
jejím zapsání lze postupovat dvěma způsoby. Na trhu EU lze užívat zapsaného i nezapsaného
průmyslového vzoru Společenství. Práva související s jejich ochranou se navzájem nijak
neliší. Významné rozdíly se však objevují v délce jejího trvání a jejího rozsahu.
Zapsaný průmyslový vzor Společenství poskytuje ochranu na dobu 5 let a lze ji opakovaně
prodloužit až na 25 let. Nezapsaný průmyslový vzor Společenství požívá stejných práv na
užívání jako ten zapsaný za předpokladu, že již veřejně vstoupil na evropský trh. Od tohoto
okamžiku získává ochranu po dobu 3 let. Tuto dobu však již nelze dále prodloužit.
V případě rozsahu ochrany jsou zapsané průmyslové vzory chráněny před podobnými
průmyslovými vzory, i když byl protiprávně použitý průmyslový vzor vyvinut v dobré víře, tj.
bez vědomí existence staršího průmyslového vzoru. Nezapsané průmyslové vzory
Společenství udělují právo zabránit obchodnímu používání průmyslového vzoru pouze pokud
je daný průmyslový vzor záměrnou kopií chráněného průmyslového vzoru, nevytvořenou v
dobré víře, tj. vytvořenou s vědomím existence staršího průmyslového vzoru [OHIM, 2014b].

1.5 Průmyslový vzor USA
Pojem průmyslový vzor se v americké legislativě potýká s problémy ohledně terminologie a s
využitím ochrany průmyslového vzoru. Průmyslový vzor může vzbuzovat otázky, zda se
jedná více o autorské dílo (copyright) nebo jde více o funkcionalitu výrobku (design).
V případě USA se hovoří především o tzv. patentu průmyslového vzoru3. Je nutné si
uvědomit, že průmyslový vzor jako takový není v USA chráněn. Naopak je přiřazen k tzv.
federálnímu patentovému právu (federal patent law) a jsou na něj kladeny požadavky na
ozdobnost tvaru (ornamentality) a novost (non-obviousness). Patentový zákon vyžaduje tři
podmínky patentovatelnosti: novost, nezřejmost a užitečnost. Znamená to, že patent nesmí být
zveřejněn a užíván před dnem podání patentové přihlášky ( i zde existují některé výjimky).
Vynález nesmí být zřejmý. Lanhamův zákon §103 říká, že změny mezi nárokovaným
vynálezem a stavem techniky musí být takové, aby vynález jako takový nebyl zřejmý osobě,
která má v příslušném oboru průměrné znalosti [PŘÁDNÁ, 2011, s.7 -8].
Úřad patentů a ochranných známek Spojených států (USPTO) na svých stránkách zveřejnil
zprávu, že se USA připojují k tzv. Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním
3

Anglicky tzv. design patent
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přihlašování průmyslových vzorů. Smlouva podepsaná v Ženevě vstoupila v platnosti 13.
května 2015. Díky přistoupení k této dohodě bude zapsání průmyslového vzoru v USA platit i
v dalších členských zemích Světové organizace duševního vlastnictví WIPO. Ochrana
takového vzoru bude trvat po dobu 15 let [USPTO, 2015b].
Vzhledem k tak krátké době, tvůrci využívají i dalších forem ochrany duševního vlastnictví
jako je autorské nebo známkové právo. Tvůrci nejčastější využívají 3 formy ochrany
duševního vlastnictví: autorské dílo (copyright), ochranná známka (trademark) a patent
průmyslového vzoru [SCHIKL, 2013, s. 18].

1.6 Označení původu a zeměpisná označení
Mezi další způsoby ochrany patří ochrana označení původu a zeměpisná označení. Tato
diplomová práce se však tímto druhem ochrany nezabývá, a proto jí zde bude věnován pouze
omezený prostor a její zařazení má pouze informativní a doplňující charakter.
Označení původu a zeměpisná označení jsou pevně spjata s původem zboží. Vztahují se
k určitému území, díky kterému je zajištěna specifická vlastnost a kvalita zboží. Podmínkou
pro tato označení je, že výroba musí probíhat v tomto vymezeném území [TELEC a TŮMA,
2006, s. 63].
Právní úprava označení původu výrobků a zeměpisných označení je v České republice
upravena zákonem č. 452/2001 Sb., který byl s účinností od 31. 12. 2007 novelizován
zákonem č. 375/2007 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. [JAKL, 2008, s. 97].

1.7 Pojmy informační systém a databáze
Tato kapitola pouze stručně shrnuje, co to je informační systém a databáze. Neklade si za cíl
zde představit celou problematiku těchto pojmů. Poslouží k osvětlení toho, co bude
popisováno a analyzováno v dalších částech této diplomové práce.
Databáze TDKIV informační systém definuje takto: „V nejširším slova smyslu systém, jehož
vazby se definují jako potenciální informace (fyzikální, biologické, sociální) a prvky jako
místa transformace těchto informací. Soubor těchto prvků spolu s jejich vlastnostmi tvoří
celek, který plní informačně-komunikační úlohu. V užším slova smyslu jde o systémy
umožňující shromažďování, zpracování, a transformaci informací a jejich zprostředkování
uživateli nezávisle na jejich časovém a prostorovém rozptylu“ [TDKIV, 2015].
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Další definicí informačního systému je např. právní definice, kterou uvádí Mates a
Matoušová [1997, s. 36]: „Informačním systémem se rozumí funkční celek zabezpečující
cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování
informací. Každý informační systém podle této definice zahrnuje informační základnu,
technické a programové prostředky, technologie, procedury a pracovníky.“
Pojem informační systém je nadřazen termínům jako je registr, rejstřík, soubor údajů apod.
[MATES a MATOUŠOVÁ, 1997, s. 36]. Jednou z charakteristik informačního systému je, že
obsahuje úložiště dat, se kterými lze pracovat. Tato úložiště se nazývají databáze.
Mezi instituce, které poskytují databázové služby, patří provozovatelé databázových služeb,
jejichž nejvýznamnější složkou jsou databázová centra. Jen některá databázová centra v sobě
obsahují také problematiku průmyslového vlastnictví. Jedná se především o databázová centra
Questel nebo STN International. Databázové centrum STN International se nezabývá
ochrannými známkami, ale pouze patenty.
Systém Questel na svých stránkách https://www.questel.com/index.php/en/ slibuje, že
uživatele provede celým životním cyklem duševního vlastnictví. Nabízí sadu nástrojů, které
umožňují snadnější vyhledávání a na základě získaných informací větší konkurenceschopnost
uživatele. Kolekce těchto databází může být vizualizována, analyzována a sdílena v online
prostoru. Questel také nabízí konzultační nebo rešeršní služby [QUESTEL, 2014]. Systém se
zaměřuje především na patenty. Obsahuje ale také ochranné známky a průmyslové vzory.
Historicky lze do těchto systémů zařadit již nefunkční Trademarkscan, který byl využíván
v době, kdy nebyl ještě natolik rozšířený internet. Fungoval v systému databázového centra
Dialog. Dalším, již ukončeným centrem, bylo konkurenční centrum Datastar. Obsahovalo
mnoho zdrojů pro oblast duševního vlastnictví. Mezi tzv. agregátory dat lze pak zařadit např.
systém EBSCO nebo ProQuest.
Výkladů termínu databáze je mnoho. Pro účely této práce byla vybrána jedna definice jako
ilustrace toho, co je databáze. „Databáze je soubor záznamů (dat, informací, znalostí) spolu
s jejich organizací v technických zařízeních informačních a komunikačních technologií“
[VYMĚTAL, 2010, s. 332].
Databáze lze dělit podle několika různých hledisek na několik druhů. Pro účely této práce je
důležité dělení z pohledu typu zpracovaných dokumentů. Ty lze dělit na: referátové,
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patentové, šedé literatury, norem, firemní, referenční, legislativní, studií, katalogů, příruček a
adresářů a ostatní.
Patentové databáze obsahují informace o dokumentech průmyslově právní ochrany
v plnotextové nebo abstraktové formě [VYMĚTAL, 2010, s.334].
Instituce státní správy či samosprávy (např. Úřad průmyslového vlastnictví) poskytují právě
tento typ databází [PAPÍK, 2011, s.75].
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2. Systémy třídění
2.1 Niceské třídění
V první polovině 20. století bylo podáno tak velké množství přihlášení k označení, že vznikla
potřeba vytvořit systém třídění, které by usnadňovalo vyhledávání a lepší orientaci v
přihlašování k zápisu ochranných známek. Z toho důvodu v roce 1957 vznikla ve
francouzském městě Nice Úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu
známek.
Niceskému třídění je věnována mezinárodní vyhláška č. 118/1979 Sb. Zboží a služby jsou
rozděleny do seznamu 45 tříd:
-

1-34: výrobky,

-

35-45: služby.

Tento seznam obsahuje detailní popisy jednotlivých tříd. V současnosti je Niceské třídění
používáno ve 148 zemích, včetně České republiky. Státy užívající Niceské třídění tvoří tzv.
Zvláštní unii v rámci Pařížské unie na ochranu průmyslového vlastnictví. Tyto státy jsou
zavázány užívat Niceské třídění ve spojení s registrací známek, buď jako hlavní nebo vedlejší
třídění [CVRKALOVÁ, 2012] .
Pouze 83 států patří k členům Niceské úmluvy, ale mnoho dalších států, resp. institucí
zajišťující správu ochrany duševního vlastnictví v těchto zemích, toto třídění také využívá
např.: International Bureau of WIPO, African Intellectual Property Organization (OAPI),
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), Benelux Organisation for
Intellectual Property (BOIP) a Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks
and Designs) (OHIM) Evropské unie (EU) [WIPO, 2015a].
2.2 Vídeňská úmluva
Vídeňská úmluva byla podepsána roku 1971. Dohoda má platnost na dobu neurčitou. Jedná se
o třídění těch ochranných známek, které se skládají nebo obsahují obrazové prvky.
„Účelem třídění je ulehčení rešerší ochranných známek a odstranění zásadního přetřídění
při změně dokumentů na mezinárodní úrovni. Členské země Vídeňské dohody již nepotřebují
vytvářet své vlastní národní třídění nebo aktualizovat existující národní třídění.“
[STRÁNSKÁ, 2013] Třídění obrazových prvků ochranných známek je uspořádáno
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hierarchicky od obecného ke konkrétnímu. Skládá se z 29 tříd, 144 oddílů, 788 sekcí a 879
pomocných sekcí [STRÁNSKÁ, 2013].
Přestože členů Vídeňské úmluvy je pouze 31, existují i další organizace, které také využívají
tohoto třídění obrazových prvků ochranných známek, např: International Bureau of WIPO,
African Intellectual Property Organization (OAPI), Benelux Organisation for Intellectual
Property (BOIP) a Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) (OHIM) Evropské unie (EU) [WIPO, 2015b].
Česká republika není smluvní stranou Vídeňské úmluvy.
2.3 Locarnská dohoda
Stejně jako ochranné známky, i průmyslové vzory začaly vykazovat potřebu systematického
uspořádání. Proto se 8. října roku 1969 uskutečnila diplomatická konference, které se
zúčastnily všechny členské státy tzv. Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.
Konference se konala v Locarnu ve Švýcarsku. Zde byla uzavřena dohoda o Mezinárodním
třídění průmyslových vzorů (odtud název „Locarnská dohoda“ a „Locarnské třídění“).
Všechny státy, které Dohodu podepsaly, tvoří tzv. Zvláštní Unii. Tyto státy tak přejímají
jednotné třídění průmyslových vzorů. Mezinárodní třídění obsahuje:
(I) seznam tříd a podtříd;
(II) abecední seznam výrobků, ve kterých jsou průmyslové vzory ztělesněny, s určením tříd
a podtříd, do kterých jsou zařazeny;
(III) vysvětlivky.[ÚPV, 2014, s. 5]
Přestože tato dohoda ukládá členským státům jisté právní závazky, má jen tzv. administrativní
povahu. Členské státy si tak mohou ustanovit vlastní právní rozsah této dohody při ochraně
vlastních průmyslových vzorů. Členský stát Zvláštní unie může mezinárodní třídění používat
jako svůj hlavní nebo pomocný systém třídění.
Mezinárodní třídění průmyslových vzorů má svůj vlastní výbor znalců. Tito znalci přijímají
návrhy na zařazení, seznamy a případné změny v třídníku průmyslových vzorů. Každý stát
Zvláštní unie má v tomto výboru své zastoupení.

25

Locarnské třídění neobsahuje samotný výčet tříd a k nim připojených vysvětlivek. Dohoda
také popisuje samotné způsoby a podmínky jejího fungování a chování jejích členů. Mj. se
zabývá otázkou principů fungování třídění, funkcemi Shromáždění Zvláštní unie nebo také
finanční stránkou existence Locarnského třídění.
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3. Mezinárodní smlouvy vztahující se k právům na označení a
průmyslové vzory
Do konce 19. století byly postupy upravující právní vztahy ochranných známek řešeny
odděleně v jednotlivých státech. Díky velkému rozvoji technologií, a to zejména dopravy, se
obchod začínal rozpínat do okolních států a vznikla zde potřeba sjednotit stávající právní
systémy jednotlivých zemí, aby byl zajištěn (zejména) bezpečný obchod. V roce 1883 tak
byla uzavřena tzv. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Roku 1891 pak
byla uzavřena Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek a
Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží
[SOLAROVÁ, 2007, s. 20].
3.1 Pařížská unijní úmluva
Pařížská unijní úmluva je nejstarší dohodou, co se týče práv na ochranu průmyslového
vlastnictví. Stejně jako ostatní mezinárodní smlouvy prodělala od svého schválení z roku
1883 několik revizí. Podle Koukala [2012, s. 28] je hlavním cílem úmluvy snaha odstranit
některé překážky vyplývající z teritoriálního charakteru průmyslových práv a eliminovat
nerovné zacházení, které by mohlo být (resp. v minulosti bylo) uplatňováno vůči zahraničním
státním příslušníkům.
Jako smluvní strany Pařížské unijní úmluvy se doposud podepsalo více jak 150 států. Tvoří
tzv. Pařížskou unii, která je od roku 1967 součástí Světové organizace duševního vlastnictví –
WIPO.
Česká republika je členem Pařížské unie a Pařížská unijní úmluva je součástí českého
právního řádu (vyhláška č. 64/1975 Sb.) [KOUKAL, 2012, s. 28].
3.2 Madridská dohoda
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek z roku 1891 je
spolu s Pařížskou úmluvou (1883) stěžejní mezinárodní úpravou v oblasti průmyslového
vlastnictví ochranných známek.
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Madridská dohoda prošla několika revizemi: Brusel (1900), Washington (1911), Haag
(1925), Londýn (1934), Nice (1957) a Stockholm (1967) . Poslední úpravy proběhly v roce
19794.
Základním principem Madridské dohody je podmínka, že přihlašovatel musí být občanem
členského státu nebo musí na jeho území provozovat svou činnost. Přihlašovatel musí
nejdříve zažádat o zápis označení u svého národního úřadu, který taktéž zprostředkovává
žádost o mezinárodní zápis. Ten ho pak posílá do úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví. Platnost zápisu ochranné známky trvá 10 let a po uplynutí této doby je možno ji
prodloužit na dalších 10 let.
Protokol k Madridské dohodě (1989) vznikl, aby mohl být Madridský systém pružnější a
kompatibilnější s legislativou dalších zemí, např. Spojených států amerických, Japonska nebo
Velké Británie. Protokol byl díky tomu doplněn o další požadavky, ale zároveň stále zůstává
zachován princip Madridského systému.
Mezi hlavní změny, které přinesl Protokol, na rozdíl od Madridské dohody, patří
zejména tyto:
-

jako předpoklad mezinárodního zápisu postačí pouhá přihláška ochranné známky k
zápisu (nevyžaduje se již samotný zápis v zemi původu),

-

zkracuje se doba ochrany na základě mezinárodního zápisu o polovinu, tj. z původních
dvaceti na deset let (možnost obnovy zápisu po deseti letech není dotčena),

-

byla prodloužena jednoroční lhůta pro uplatnění námitek, popř. odepření ochrany ze
strany zemí, v nichž přihlašovatel požaduje ochranu (minimálně na osmnáct měsíců),

-

pokud byl mezinárodní zápis napaden, může se změnit v zápisy národní (za datum
jejich přihlášky se považuje datum mezinárodního zápisu),

-

vedle francouzštiny byla jako další jednací jazyk přijata angličtina [SOLAROVÁ,
2007, s. 21].

3.3 Smlouva o známkovém právu
Smlouva o známkovém právu vznikla v roce 1994 v Ženevě. Je určena pro členské státy
WIPO. Účelem této smlouvy je učinit přihlašování ochranných známek v členských státech
jednodušším a levnějším [JAKL, 2008, s. 136]. Dalším z cílů Smlouvy o známkovém právu je
4

Od roku 2008 jsou k dispozici návody a doporučení, jak se správně pracuje se zápisem podle Madridské
dohody a Protokolu
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zjednodušení řízení před zápisnými úřady. Určuje, jaké požadavky je možno klást na
přihlašovatele k zápisu o ochraně označení. Smlouva o známkovém právu se stala
významným krokem při usnadnění získání zápisu ochranných známek a jejich udržování
[JAKL, 2008, s. 136].
3.4 Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů
Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů vznikla dne 6. 11. 1925.
V platnost vstoupila 1. 6. 1928 a byla několikrát revidována (Londýn r. 1934, Haag r. 1960).
Je jednou z nejdůležitějších dohod týkajících se ochrany průmyslových vzorů. Jejím hlavním
účelem je umožnit ochranu průmyslových vzorů prostřednictvím jediné přihlášky a
zjednodušit spravování práv a změn údajů týkajících se průmyslových vzorů [KOUKAL,
2012, s. 33].
Systém mezinárodního zápisu průmyslového vzoru je spravován Mezinárodním úřadem
WIPO, který vede mezinárodní rejstřík (International Register) a vydává mezinárodní věstník
(Bulletin des dessins et modéles internationaux/International Design Bulletin) [KOUKAL,
2012, s. 32].
S touto dohodou souvisí také tzv. Ženevský akt haagské dohody o mezinárodním zápisu
průmyslových vzorů přijatý v Ženevě dne 2. 7. 1999.[SCHIKL, 2013, s. 18] Jedná se o revizní
znění Haagské dohody. Ženevský akt přinesl změny procesních ustanovení týkajících se
zápisu průmyslových vzorů (např. přihlášku může podat fyzická i právnická osoba, která
bydlí na území členského státu, má zde podnik apod., mezinárodní přihláška má stejné účinky
jako národní atd.) [KOUKAL, 2012, s. 33].
V současnosti má dohoda 44 členů včetně Evropské unie. To napomohlo ke zlepšení kvality
Haagské dohody, protože propojuje svůj systém přihlašování průmyslových vzorů se
systémem přihlašování průmyslových vzorů Společenství.
Dohoda upravuje smluvní vztahy jednotlivých států. Určuje, na koho se dohoda vztahuje,
jaké jsou způsoby podání přihlášky na zápis ochrany průmyslových vzorů, jaké je její řízení
nebo z čeho se přihláška skládá. Dále upravuje jaké jsou stanovené lhůty, jak vysoké jsou
poplatky. Zabývá se také tím, kdo je vlastníkem práv, jaká jsou jeho práva a jak jich lze
využít či jak dlouho lze tato práva užívat.
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Česká republika sice není smluvní stranou Haagské dohody, přesto ji může využívat, jakožto
člen státu Evropské unie, která spolupracuje s tímto systémem.
3.5 Bernská úmluva
Bernská úmluva o ochraně literárních děl je mezinárodní smlouva, která zajišťuje ochranu
autorským dílům. Vznikla už v roce 1886 a shrnuje možnosti ochrany, použití autorský děl a
základní práva jejich majitelů [WIPO, 2015c]. Od roku 1967 se její správou zabývá Světová
organizace duševního vlastnictví WIPO [KOUKAL, 2012, s. 29].
I když se Bernská úmluva zabývá především problematikou autorskoprávní, pro tuto práci se
v ní objevuje jeden důležitý aspekt. Bernská úmluva totiž rozlišuje mezi díly užitého umění,
která jsou chráněna jako autorská díla, a mezi průmyslovými vzory.
Bernská úmluva v sobě obsahuje závazek poskytovat ochranu jak uměleckým dílům, tak
průmyslovým vzorům. Ochrana děl užitého umění se vztahuje i na ty předměty ochrany, které
jsou považovány za umělecká díla. Zda je určitý vzhled výrobku průmyslovým vzorem či je
považován za umělecké dílo, je ponechán na jednotlivých právních úpravách členských států.
Není tedy výslovně určeno, jakým způsobem mají být díla chráněna. Úmluva ale obsahuje
pravidla pro případný konflikt v ochraně takových děl mezi jednotlivými zeměmi. Pokud je
dílo v zemi svého uveřejnění chráněno jako průmyslový vzor, lze se u všech ostatních států
dovolávat ochrany pouze tzv. „zvláštní cestou“, tedy opět průmyslově-právní a to pouze
v případě, pokud takovou ochranu státy poskytují. V případě že tuto ochranu státy
neposkytují, budou díla považována za a chráněna jako díla umělecká [KOUKAL, 2012, s.
30].
3.6 Dohoda TRIPS
Dohoda TRIPS, celým názvem The Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual
Property Rights (TRIPS), vznikla jako výsledný produkt Konference o Všeobecné dohodě o
clech a obchodu (GATT). Na dohodě se pracovalo mezi lety 1986- 1994 a byla výsledkem tzv.
Uruguayského kola výše zmíněné konference. Dohodu zaštiťuje Světová obchodní organizace
(WTO). [WTO, 2015] Jedná se o nejkomplexnější mezinárodní smlouvu v otázce ochrany
průmyslových práv. V České republice byla dohoda publikována jako č.191/1995 Sb. sdělení
Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace
(WTO) [VYMĚTAL, 2010. s. 91].
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TRIPS přinesla další posunutí ve vymezení pojmu ochrany duševního vlastnictví. V části I.,
článku 1,. této dohody, se výraz duševní vlastnictví vztahuje na všechny kategorie duševního
vlastnictví, které jsou předmětem oddílů 1. až 7. její části II. - tzn. ochranné známky,
zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty a topografie integrovaných obvodů, a vedle
předmětů ochrany průmyslového vlastnictví zahrnuje do pojmu duševní vlastnictví i autorské
právo a tzv. práva příbuzná - ochrana nezveřejněných informací na kontrolu
protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích [PRŮCHOVÁ, 2008. s. 9].
Dohoda TRIPS zachází do větších detailů především co se podmínek a délky ochrany
průmyslových vzorů týče. Dohoda stanoví členským státům závazek k plnění podmínek
ochrany takovým průmyslovým vzorům, které jsou vytvořené nezávisle a jsou původní a
nové. Koukal [2012, s. 31] zde upozorňuje na problémy s českým překladem a jeho možností
výkladu. V anglickém znění se používají termíny new or original, tedy nové nebo původní.
To znamená, že je ponecháno na vůli členských států, jestli se budou řídit podmínkou novosti,
původnosti nebo obojím. Dále Koukal uvádí, že podmínky novosti a původnosti mohou být
vázány na kritérium odlišnosti od známých průmyslových vzorů nebo kombinaci jejích
známých znaků. Současně může být dalším kritériem neposkytování ochrany znakům
technického předurčení. Dohoda platnosti ochrany těchto vzorů trvá nejméně po dobu 10 let.
Co se týče práv majitele chráněného průmyslového vzoru, jde především o jeho právo
zabránit třetí osobě v neoprávněném užití jeho vzoru a jeho neoprávněném komerčním
využití. Konkrétní formy ochrany nejsou touto dohodou stanoveny. Státy tak mohou zvolit
jakoukoliv formu ochrany (včetně nekalo-soutěžní) [KOUKAL, 2012, s. 32].
V případě ochrany módních (textilních) průmyslových vzorů dává dohoda TRIPS na výběr
poskytnutí ochrany pomocí zvláštní úpravy průmyslových vzorů (sui generis) nebo
prostřednictvím ochrany autorskoprávní. Důležitým bodem ale je, že členské státy musí
průmyslovým vzorům nějakou formu ochrany poskytovat.
Dohoda se také zabývá ochranou ochranných známek a říká, že ochranným známkám služeb
má být poskytována stejná ochrana jako ochranným známkám výrobků. Známky, které jsou
v konkrétních zemích všeobecně známé, užívají dodatečnou ochranu [WTO, 2015].
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3.7 Lisabonská dohoda na ochranu označení původu
V roce 1958 byla uzavřena tzv. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu. Tato
dohoda patří mezi významné mezinárodní smlouvy v této oblasti.
Označením původu se podle této dohody rozumí zeměpisný název země, oblasti nebo místa
sloužící k označení lokality, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány
výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, do něhož zahrnují faktory přírodní a faktory
lidské [JAKL, 2008, s. 137]. Zápis se provádí u mezinárodního úřadu Světové organizace
duševního vlastnictví v Ženevě ve Švýcarsku.
3.8 Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů
V roce 1891 byla uzavřena Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých
údajů. Jedná se o zvláštní dohodu ve vztahu k Pařížské unijní úmluvě. Jejím cílem je
postihnout užívání údajů o původu výrobků, které jsou buď zcela nepravdivé, nebo klamavé.
Postih se vztahuje na údaje, které jsou v rozporu se skutečností, a které buď přímo nebo
nepřímo označují jako místo původu zemi, na kterou se dohoda vztahuje [JAKL, 2008, s.
138].
Podle Solarové [2007, s. 22] je dále zakázáno užívat klamavé nebo falešné údaje ve: znacích,
oznámeních, účtech, listech týkajících se vína, obchodní korespondenci nebo v jakýchkoli
jiných obchodních oznámeních. Navíc, dohoda zakazuje reklamu, ve které by se objevovaly
údaje, které by mohly klamat veřejnost, pokud jde o původ zboží.
Dohoda obsahuje i tzv. delokalizační složku. Prodávající může uvést na výrobku své jméno a
to i v případě, když výrobek pochází odjinud. Musí k němu ale dodat zřetelně viditelný údaj o
tom, odkud výrobek skutečně pochází [JAKL, 2008, s. 139].
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4. Národní a mezinárodní instituce registrující ochranné známky a
průmyslové vzory
Poskytování informací určených pro veřejnost, které se týkají otázek průmyslového
vlastnictví, jsou dnes již samozřejmostí pro většinu institucí. Jednotlivé úřady či kanceláře
proto poskytují takové informace, které lze podle Pičmana [2004, s. 17] rozdělit do tří
základních skupin:
-

Osvětová činnost – zveřejňování dokumentů, které vysvětlují co to je průmyslově
právní ochrana, vysvětlení základních pojmů co to je patent, ochranná známka,
průmyslový a užitný vzor apod.

-

Publikování platných právních předpisů, judikátů či jiných materiálů, které souvisejí
s tímto oborem.

-

Zpřístupňování konkrétních informací o patentech, ochranných známkách a dalších
předmětů práv průmyslového vlastnictví.

Pro účely této práce bylo vybráno 5 institucí, které se zabývají zápisem a ochranou
průmyslového vlastnictví ochranných známek a průmyslových vzorů. U každé instituce byly
vybrány dvě databáze (jedna obsahující ochranné známky a druhá průmyslové vzory), které
byly následně zkoumány a analyzovány.
Vybrané instituce a jejich databáze jsou:
-

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) – národní databáze ochranných
známek a národní databáze průmyslových vzorů.

-

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) – databáze eSearch plus (obsahuje
v sobě sekci ochranných známek i průmyslových vzorů).

-

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) – databáze Romarin (ochranné
známky) a Hague Express (průmyslové vzory).

-

Úřad patentů a ochranných známek Spojených států (USPTO) – databáze TESS
(ochranné známky) a PatFT (průmyslové vzory).

-

Švédský patentový a registrační úřad (PRV) – SweTD (ochranné známky) a SweDD
(průmyslové vzory).

V následujících kapitolách budou jednotlivé instituce a jejich výše zmíněné databáze
stručně popsány.
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4.1 Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky je státním orgánem, který zaštiťuje vláda.
Předseda Úřadu je také vládou jmenován. Úřad průmyslového vlastnictví spravuje veškeré
oblasti průmyslového vlastnictví v České republice.
Úřad zprostředkovává a distribuuje patentovou literaturu v národním i mezinárodním měřítku.
V současnosti pokrývá svými službami na 30 milionů dokumentů z 20 zemí. Zpřístupňuje i
dokumenty, na které byly uděleny patenty na základě Dohody o Evropském patentu a Smlouvy
o patentové spolupráci. Úřad si klade za cíl tyto informace přibližovat a zpřístupňovat
veřejnosti.
Úřad průmyslového vlastnictví plní tyto funkce:
-

Rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy,
průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné
známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vedení příslušných
rejstříků o těchto předmětech průmyslových práv.

-

Vykonávání činnosti podle předpisů o patentových zástupcích.

-

Získávání, zpracovávání a zpřístupňování fondu světové patentové literatury.

-

Zabezpečování plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového
vlastnictví, jichž je Česká republika členem.

-

Aktivní účast na spolupráci s jinými orgány státní správy při prosazování
průmyslových práv.

-

Spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na
poli průmyslového vlastnictví [SOLAROVÁ, 2007, s. 26].

Úřad je přístupný široké veřejnosti pomocí internetových stránek http://upv.cz/cs.html, kde
jsou k dispozici veškeré informace o činnosti úřadu a jeho službách. Nabízí také přístup do
několika databází, včetně těch zahraničních. Mezi další služby patří např. objednávky
informačních materiálů, semináře, školení v oblasti průmyslově právních informacích.
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4.1.1

Národní databáze ochranných známek a průmyslových vzorů Úřadu

průmyslového vlastnictví
Webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví uvádí tuto stručnou charakteristiku
databáze: „Tato databáze obsahuje ochranné známky přihlášené v ÚPV, WIPO (s designací
pro ČR a EU) a OHIM. Zejména data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat jisté
nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje. Platný seznam výrobků a služeb u
národních ochranných známek (ÚPV) je v českém jazyce, uvedený anglický překlad může
obsahovat určité odchylky. Pro vyhledávání podle kritéria "Seznam výrobků a služeb" se
využívá pouze zdroj dat ÚPV“ [ÚPV, 2015b].
V případě databáze průmyslových vzorů, do května roku 2015 obsahovala pouze české
zapsané průmyslové vzory, nyní již obsahuje zapsané průmyslové vzory i z jiných institucí
jako jsou WIPO, OHIM apod.
Ke 14.10. 2015 databáze ochranných známek obsahuje 1 820 862 záznamy. K témuž dni
databáze průmyslových vzorů obsahuje 32 659 záznamů.
4.2 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) je mezinárodní organizací, která se zabývá
ochrannými známkami a průmyslovými vzory. Poskytuje práva na ochranu označení v celé
Evropské unii. Úřad podléhá kontrole Evropské komise. Sídlí ve španělském městě Alicante.
OHIM spolupracuje s národními úřady ochrany duševního vlastnictví Evropské unie,
Evropskou komisí a mnohými dalšími mezinárodními organizacemi (kanceláře duševního
vlastnictví např. v USA, Japonsku, Číně či Koreji) [OHIM, c2014].
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, při registraci ochranné známky a průmyslových
vzorů stačí u OHIM podat pouze jedinou přihlášku, a pokud se neobjeví žádná zákonná
překážka, platí toto označení ve všech zemích Evropské unie.
Úřad má své webové stránky na adrese https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/, které jsou
dostupné v několika jazykových verzích, včetně češtiny. Stránky vysvětlují jednotlivé
problémy a aspekty ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabízí informace o
ochranných známkách a průmyslových vzorech, způsoby podání přihlášek, a také již zapsaná
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označení. Uživatelům dává možnost vyhledávání v několika databázích. Nabízí on-line služby
podání přihlášky k úřadu, a také informuje o aktualitách spojených s úřadem.
4.2.1

Databáze ochranných známek a průmyslových vzorů eSearch plus

Databáze eSearch plus v sobě obsahuje informace o ochranných známkách, průmyslových
vzorech, vlastnících i původcích, včetně věstníků. Databáze shromažďuje přihlášky
ochranných známek a průmyslových vzorů platných ve všech zemích Evropské unie.
Sekce ochranných známek obsahuje ke 14.10. 2015 na 1 412 351 záznam a sekce
průmyslových vzorů obsahuje 901 034 záznamy.
4.3 Světová organizace duševního vlastnictví
Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě je mezinárodní
organizace, která pracuje se všemi druhy spadajícími pod ochranu duševního vlastnictví.
Zabývá se tedy, jak průmyslovým vlastnictvím, tak autorskými právy a právy s nimi
souvisejícími. Dle vlastních slov na stránkách http://www.wipo.int/portal/en/index.html je
organizace „globální forum pro služby duševního vlastnictví, její správy, informací a
spolupráce“5 [WIPO, 2014a].
WIPO je agentura Spojených národů. Počet členských zemí přesahuje 180 států. Organizace
byla založena roku 1967 na základě tzv. WIPO Dohody. Ta upravuje i strukturu, působení a
dohled nad touto organizací.
WIPO nabízí komplexní informace v oblasti duševního vlastnictví. Informuje o právních
předpisech k jednotlivým úkonům, nabízí databáze a informační zdroje k vyhledávání.
Představuje jednotlivé systémy třídění, se kterými pracuje. Ukazuje také poslední novinky
v organizaci samotné, její politiku a dohled nad touto velkou světovou organizací. Ke
každému předmětu ochrany duševního vlastnictví je zpracována jeho problematika. Světová
organizace navíc informuje o všech dohodách a úmluvách, které ke konkrétním předmětům
ochrany duševního vlastnictví patří. Dále také nabízí vzdělávací semináře a workshopy,
protože tato problematika se stále vyvíjí.

5

„WIPO is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation.“ Dostupné z:
http://www.wipo.int/portal/en/index.html

36

Na svých stránkách organizace uvádí, že poskytuje tyto typy služeb:
-

politiku pro formování pravidel v mezinárodních pravidlech duševního vlastnictví ve
stále měnícím se světě,

-

globální služby na ochranu duševního vlastnictví,

-

technická infrastruktura k připojení systému duševního vlastnictví a sdílení znalostí.

-

Spolupráce a programy s dostatečnou kapacitou, které umožní rozvoj zemí
v ekonomickém, společenském a kulturním vývoji,

-

Světové referenční zdroje pro informace o duševním vlastnictví [WIPO, 2014b].

4.3.1

Databáze Romarin a Hague Express

Romarin (Read-Only-Memory of Madrid Active Registry Information) je databáze
mezinárodních známek zapsaných podle Madridského systému, které jsou v současné době v
platnosti nebo zanikly v uplynulých 6 měsících. Zahrnuje také údaje vztahující se k
mezinárodním přihláškám a designacím, u kterých doposud probíhá průzkum. V databázi
probíhá aktualizace na denní bázi a všechny aktualizované soubory jsou dostupné ke stažení.
[WIPO, 2015] V roce 2014 bylo podáno 47 885 přihlášek k ochranným známkám.
Databáze Hague Express provádí mezinárodní zápisy průmyslových vzorů podle Haagské
dohody. Databáze obsahuje bibliografická data a mezinárodní zápisy, které se řídí podle
Haagské dohody, reprodukce průmyslových vzorů, které byly zveřejněny v mezinárodním
rejstříku a publikovány v mezinárodním věstníku průmyslových vzorů. Systém obsahuje data
od roku 1999 do současnosti [WIPO, 2015d].
Databáze k 14.10.2015 obsahuje 21 714 záznamů průmyslových vzorů.
4.4 Úřad patentů a ochranných známek Spojených států
Úřad patentů a ochranných známek Spojených států (USPTO) sídlí v Alexandrii ve státě
Virginie. Své pobočky ale mají i v jiných částech Spojených států: Dallas (Texas), Denver
(Colorado), Deitroit (Michigan) a Sillicon Valley (California). Úřad pracuje na federální
úrovni jako agentura, která se zabývá udělováním patentů a registrací ochranných známek na
území USA. Plní tak funkci článku I, § 8, bod 8, ústavy, která říká, že moc zákonodárná, má
"podporovat rozvoj vědy a užitečných umění, zajištěním na omezenou dobu autorům a
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vynálezcům výhradní právo na jejich příslušná díla a objevy. " 6 Na základě tohoto článku
úřad registruje ochranné známky. Jak již bylo výše zmíněno, USPTO nabízí ochranu na
označení na federální úrovni díky tzv. Lanhamovu zákonu a platí po celém území USA.
Na svých internetových stránkách http://www.uspto.gov/ úřad zpřístupňuje veškeré
informace, které je nutné znát nejen k zápisu ochranných známek. Webové sídlo nabízí škálu
informací o patentech, ochranných známkách, ale také o duševním vlastnictví jako celku. Na
svých stránkách vysvětluje celkovou politiku a pravidla chápání duševního vlastnictví na
území USA.
Úřad např. informuje, jakým způsobem lze konkrétní výsledky lidské tvůrčí činnosti
klasifikovat a jaká se na ně vztahuje ochrana (patenty, ochranné známky, autorská díla).
Zprostředkovává nejnovější informace v této oblasti. Pořádá různé akce a konference na téma
patentů a ochranných známek a jejich využití. Zabývá se také výukovými programy a
činnostmi pro děti.
V neposlední řadě také zpřístupňuje věstník Official Gazette of Patent and Trademark Office.
Tento časopis je vydáván týdně, každé úterý, a obsahuje bibliografické záznamy patentů a
ochranných známek k datu vydání [USPTO, 2013a]. Patenty i ochranné známky mají svůj
vlastní věstník a posledních 52 záznamů zpřístupňuje online [USPTO, 2013a]. Poznámky
k těmto věstníkům obsahují informace o změnách pravidel, které mohou nastat. Tyto
poznámky jsou dostupné taktéž online.
USPTO je přístupné veřejnosti i na sociálních sítích. Má své účty na síti Facebook i Twitter,
Úřad zde pravidelně informuje o všech akcích, které připravuje, a o novinkách, které souvisí
s patenty a ochrannými známkami.
4.4.1

Databáze TESS a PatFT

Databáze TESS (Trademark Electronic Search System) obsahuje všechny zaregistrované
ochranné známky, včetně těch, které mají teprve podanou přihlášku. V databázi jsou uloženy
platné ochranné známky i ty, jejichž platnost už vypršela. Vzhledem k legislativě USA není
povinné, aby vlastník zaregistroval svou známku u Úřadu patentů a ochranných známek
Spojených států, proto ani tato databáze neobsahuje všechny ochranné známky v USA.

6

In doing this, the USPTO fulfills the mandate of Article I, Section 8, Clause 8, of the Constitution that the legislative branch
"promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their
respective Writings and Discoveries." Dostupné z: http://www.uspto.gov/about/index.jsp
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TESS obsahuje na 5 mil. aktivních i neaktivních ochranných známek. Neaktivní známky před
rokem 1984 nejsou v databázi běžně přístupné [USPTO, 2013b].
Databáze PatFT (Patent Full-Text and Image Database) obsahuje veškeré druhy patentů,
včetně užitných a průmyslových vzorů. Databáze obsahuje plné texty k patentům od roku
1976 až do současnosti. Obrázková dokumentace sahá až k patentům z roku 1790.
Databáze obsahuje na 3 mil. patentů od roku 1976 do současnosti a více jak 4 mil. patentů od
roku 1790 do roku 1976 [USPTO, 2006].
4.5 Švédsky patentový a registrační úřad
Švédský patentový a registrační úřad (PRV) sídlí v hlavním městě Švédska Stockholmu a ve
městě Söderhamn. I tento úřad se připojil k Pařížské úmluvě, je součástí evropských dohod a
také mezinárodních. V případě ochranných známek a průmyslových vzorů je zastoupen u
OHIM a spolu s patenty taky ve WIPO. Úřad pokrývá oblasti patentů, ochranných známek a
průmyslových vzorů. Funguje již 130 let. Od roku 1979 funguje jako autorizovaná autorita
Dohody o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT). Své služby nabízí i
zahraničním klientům v mezinárodním prostředí. Nabízí také informace o autorském právu.
Úřad nabízí tyto služby: vyhledávání v databázích, knihovna, školící programy, zákaznická
podpora apod. Co se týče ochranných známek a průmyslových vzorů (a také patentů)
informuje o jejich povaze a legislativním ukotvení na národní i mezinárodní úrovni.
Zprostředkovává informace ohledně existující literatury na toto téma a umožňuje přístup do
databází.
4.5.1

Swedish Trademark Database a Swedish Design Database

SweTD (Swedish Trademark Database) obsahuje ochranné známky, které získaly svou
platnost ve Švédsku. Obsahuje nejen momentálně platné ochranné známky, ale také ty, které
teprve v platnost vejdou nebo ty, kterým jejich platnost už vypršela. V databázi lze najít
mnoho dalších informací např. o třídění, znovu obnovených ochranných známkách, nových
zápisech apod. Databáze je napojena na databázi OHIM TMView, která obsahuje všechny
registrované známky v Evropě.
SweDD (Swedish Design Database) obsahuje zapsané průmyslové vzory, které platí ve
Švédsku. Jedná se o národní databázi, která obahuje obrázky průmyslových vzorů a poskytuje
informace o vlastníkovi a době ochrany průmyslového vzoru. Průmyslové vzory
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zaregistrované u OHIM platí i ve Švédsku. Obsahuje data od roku 1970. I tato databáze
obsahuje průmyslové vzory, jejichž ochrana již vypršela, či vzory, které jsou teprve v řízení
[PRV, 2015].
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5. Srovnávací analýza přístupů vybraných systémů
Analýza jednotlivých databází ochranných známek a průmyslových vzorů je provedena na
základě předem vybraných kritérií. Tato kritéria jsou hodnocena podle základů normy ISO
9241 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Jedná se o
mezinárodní standard, jehož cílem je snížení zdravotních rizik při práci s počítačem a
usnadnění komunikace s uživatelem a aplikací. Norma se skládá ze 17 částí:
-

Část 1: Obecný úvod

-

Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny

-

Část 3: Požadavky na pracovní displeje

-

Část 4: Požadavky na klávesnice

-

Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

-

Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

-

Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů

-

Část 8: Požadavky na zobrazení barev

-

Část 9: Požadavky na vstupní zařízení

-

Část 10: Základní zásady vytváření dialogu

-

Část 11: Údaje o možnostech využití

-

Část 12: Zobrazení informací

-

Část 13: Vedení uživatelů

-

Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

-

Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

-

Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace

-

Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů

5.1 Kritéria hodnocení podle standardu normy ISO 9241
Kritéria hodnocení byla vybraná po dohodě s odborníky a řídícími pracovníky z Úřadu
průmyslového vlastnictví a v souladu s normou ISO9241, podle které budou kritéria
vyhodnocena.
-

Vyhledávání - základní a pokročilé formy vyhledávání v jednotlivých databázích

-

Nápověda: „Informace poskytované jako uživatelské rady by měly být snadno
rozlišitelné od jiných zobrazených informací.“
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-

Aktualizace databází

-

Zobrazení seznamu výsledků, záznamu: „Hustota zobrazených informací by měla být
taková, aby informace nebyla uživatelem vnímána jako neuspořádaná.“

-

Uživatelské rozhraní: „Dialogy se systémem mají být navrženy tak, aby interakce se
systémem byla zřejmá.“

-

Rozlišovací prvky: „Měly by se používat rozlišovací znaky pro usnadnění sledování.
Pro usnadnění sledování zvýrazněné oblasti tabulek (např. barvy, podtrhávání,
odsazení).“

-

Zápis třídění – Locarnské, Vídeňské a Niceské – toto kritérium není hodnoceno na
základě normy ISO 9241, vzniklo jako podnět, který vyšel z dotazníkového šetření.

5.2 Dotazníkové šetření
Vybraná kritéria pro hodnocení přístupů informačních systémů jsou vyhodnocena na základě
dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 17.4. a 20.4. 2015 u studentů
navazujícího magisterského studia v předmětu Rešeršní strategie pro vědu a výzkum. Cílem
tohoto předmětu je teoretické i praktické zvládnutí rešeršní činnosti. Zaměřuje se především
na zvládnutí přístupu vybraných databází v oblasti vědy, techniky a ekonomie. Téma
průmyslového vlastnictví a jeho dílčích částí je v předmětu také vyučováno. Studenti si osvojí
základní poznatky o druzích průmyslového vlastnictví, jejich rozdílnost a funkčnost. Jsou
také seznámeni s předními českými i světovými představiteli, kteří poskytují a zpřístupňují
informace a dokumenty týkající se duševního, resp. průmyslového vlastnictví.
Studenti prezenční a kombinované formy byli požádáni o vyplnění dotazníků týkajících se
vybraných přístupů ochranných známek a průmyslových vzorů. Dotazník obsahoval 9 otázek
zabývajících se databázemi ochranných známek a 9 otázek týkajících se přístupů
průmyslových vzorů. Studenti odpovídali na dotazník ve škále možností ano, spíše ano, ani
ano ani ne, spíše ne a ne. Dále měli za úkol seřadit jednotlivé systémy za sebou podle jejich
oblíbenosti a nechyběla ani možnost otevřených odpovědí. Viz příloha č. 1.
Celkový počet studentů, kteří vyplnili dotazník, byl 21 pro téma ochranných známek a 20 pro
průmyslové vzory. S průběžnými výsledky byli studenti ve stručnosti seznámeni v podobě
krátké prezentace. Odpovědi tvoří součást srovnávací analýzy informačních systémů
ochranných známek a průmyslových vzorů.
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5.3 Vyhledávání v databázích – ochranné známky
Vyhledávání v databázích je posuzováno z pohledu obsahu a způsobu základního a
pokročilého vyhledávání.
Národní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví v národní databázi pro ochranné známky nabízí možnosti
základního vyhledávání, pokročilé vyhledávání, nabídku nápovědy (Help), Seznam názvů
farmaceutických látek nezpůsobilých průmyslově právní ochrany a Přehled položek řízení.
Databáze v základním vyhledávání obsahuje formulář o 11 polích, k 6 z nich patří i relační
operátory (větší, menší nebo rovno). Každá položka zároveň i obsahuje nápovědu a příklad
zapsaného dotazu. U kategorií Třídy výrobků a Vídeňské obrazové třídy je k dispozici jejich
seznam. Základní vyhledávání obsahuje také možnosti výběru zdroje, odkud může uživatel
čerpat: Úřad průmyslového vlastnictví, OHIM, WIPO, WIPO – EM/EU, WIPO – v řízení,
WIPO – 6ter. Počet řádků výstupu výsledků je možné nastavit na 50, 100 nebo 500.
Pokročilé vyhledávání obsahuje stejné položky výběru a přidává další pole Licencient.
Používají se zde již logické operátory AND, OR, AND NOT. Dále si lze nastavit Zdroj, Druh
ochranné známky (slovní, kombinovaná, obrazová apod.), Stav přihlášky (podaná, zamítnutá,
zveřejněná apod.), zařazení do Kategorie (6ter), (úřední značka, název, zkratka, erb apod.)
uživatel si může dále vybrat, zda chce vyhledávat známky v kategorii Barevné nebo
Kolektivní známky. Počet výstupů záznamů na stránku činí 500.

Obr. 1 Maska pro pokročilé vyhledávání v národní databázi ÚPV
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OHIM – eSearch plus
Databáze eSearch plus obsahuje velice jednoduché základní vyhledávání o jediném
vyhledávacím poli . Rozšířené vyhledávání již nabízí kompletní seznam položek, podle
kterých lze jednotlivé ochranné známky vyhledávat. V levém sloupci jsou možnosti
vyhledávání rozděleny do několika kategorií: Informace o ochranné známce (trademark
information), Klasifikace (trade mark classification), Data (dates), Vlastníci a jejich zástupci
(owners and representatives) a Stav řízení (office decision). Tato kritéria se mohou přidávat
k těm přednastaveným (Trade mark name). Kritéria podle, kterých lze vyhledávat lze seřadit
vzestupně či sestupně podle několika možností jako je např. Číslo ochranné známky
(Trademark number), Název (Trademark name), Datum podání (Filling date), Datum
registrace (Registration date) a Datum zveřejnění (Publication date in A.1). Zadání dotazů se
uskutečňuje pomocí booleovských logických operátorů AND, OR, NOT.

Obr. 2 Maska pro pokročilé vyhledávání v databázi eSearch plus

WIPO – Romarin
Základní vyhledávání obsahuje 14 polí. Ke 13 z nich lze nastavit logické operátory AND,
OR, ANDNOT, ORNOT. Vyhledávat lze například podle vlastníků a původců, názvu
ochranné známky. Zastoupena jsou zde také mezinárodní třídění Vídeňského a Niceského
systému. Dalšími atributy je vyhledávání podle data registrace nebo registračních čísel
jednotlivých přihlášek. U každého pole pro vyhledávání je uvedený příklad správně
zformulovaného dotazu. Hledat lze ve 3 oblastech:
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-

neaktivní přihlášky (registrations in no longer force),

-

přihlášky v procesu zpracování (applications/requests being processed) a

-

zcela aktivní registrované známky(active registrations).

Výsledky lze řadit podle tzv. seznamu výsledků (Hits), Čísla ochranné známky (Mark N),
Jména ochranné známky (Mark name). Počet řádků výsledků lze nastavit na 10, 25, 50, 100,
500 a 1000.
Pokročilé vyhledávání nabízí jediné široké rozhraní, kde uživatel zapisuje celý dotaz, včetně
operátorů, zcela sám. Řazení výsledků, vyhledávání podle stavu přihlášky nebo užití
logických operátorů je stejné jako u základního vyhledávání. To, v čem se liší, je možnost
řazení podle základního tvaru slova (stemming), fonetického zápisu (phonic) nebo na základě
způsobu zápisu, při kterém se připouští částečná shoda slov (fuzzy).

Obr. 3 Maska pro základní vyhledávání v databázi Romarin

USPTO - TESS
Základní vyhledávání nabízí uživatelům hledat samotnou či kolektivní známku, aktivní či již
uplynulou. Nabízí logické operátory AND, OR, či konkrétní výraz. Položky, ve kterých lze
vyhledávat, jsou celkem 4: Kombinovaná slovní známka (Combined word mark), Seriové či
registrační číslo (Serial or Registration number), Jméno a adresa vlastníka (owner name and
address), lze také vyhledávat ze všech kategorií (ALL).
Pokročilé vyhledávání nabízí dvě možnosti způsobu vyhledávání: strukturované a vlastní
zápis. Strukturované nabízí počet výsledků na stránku 100, 200, 300, 400, 500. Nabízí
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vyhledávání v polích z 52 kategoriích, které umožňují vyhledávat podle data registrace,
vlastníků, třídění, registračních čísel, typologií ochranných známek apod. Používá logické
operátory AND, OR, NOT, XOR, SAME, WITH, NEAR, ADJ. Nabízí také hledání
kolektivní či jednotlivé známky a historii vyhledávání. U vlastního zápisu dotazu je
k dispozici škála kódů pro jednotlivé oblasti.

Obr. 4 Maska pro strukturované pokročilé vyhledávání v databázi TESS

PRV – Swedish Trademark Database
Jediné vyhledávací pole je součástí základního vyhledávání systému SweTD. Požaduje pouze
Název ochranné známky (Trademark name), její stav (Status), tzn. jestli jde o aktivní či již
neplatnou ochrannou známku. Databáze také umožňuje zúžit vyhledávací dotaz na oblast
pouze Národních známek (National Trademark SE), známek Společenství (Community
Trademark EU) a Mezinárodních registrací (Internationl Registration IR). Po pravé straně
obrazovky je umístěna nápověda.
Pokročilé vyhledávání již umožňuje hledání ve více polích (7). Kromě kritérií uvedených
v základním vyhledávání se jedná o Číslo (Number), Druh ochranné známky (Type of mark),
Niceské třídění (Nice class), Datum podání přihlášky (Application date), Jméno
přihlašovatele (Applicant name) a Zástupce kolektivního vlastníka (Representative).
V databázi nelze pracovat s logickými operátory.
SweTD nabízí v tomto rozhraní odkazy na informace s ochrannými známkami spojené.
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Obr. 5 Maska pro pokročilé vyhledávání v databázi SweTD

47

5.4 Vyhledávání v databázích – průmyslové vzory
Národní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví
Národní databáze průmyslových vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví je strukturována na
stejném základě jako databáze ochranných známek. Obsahuje základní i pokročilé
vyhledávání, nápovědu (Help) a Přehled položek řízení.
Základní vyhledávání nabízí kritéria o 9 položkách (číslo přihlášky, číslo zápisu, název,
vlastník, původce, datum podání přihlášky, číslo věstníku publikace, datum zveřejnění a
zatřídění Locarnské). Ke 4 z nich navíc patří i relační operátory a k položce Locarnského
třídění je k dispozici seznam jednotlivých tříd. Každé pole obsahuje nápovědu, jakým
způsobem dotaz zapisovat. Počet řádků výstupu je 50.
Pokročilé vyhledávání nabízí formulář o 6 polích, přičemž lze dotaz kombinovat za použití
booleovských operátorů AND, OR, AND NOT. Ani zde nechybí nápovědy k jednotlivým
vyhledávacím kritériím. Pokročilé vyhledávání nabízí také možnost zobrazení výsledků buď
v podobě normalizovaného tvaru nebo jako obrazové galerie. Počet řádků výstupu je až 500.

Obr. 6 Maska pro základní vyhledávání v národní databázi ÚPV
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OHIM – eSearch plus
Databáze průmyslových vzorů eSearch plus se už z podstaty věci neliší od databáze
ochranných známek. Základní vyhledávání je pouze jedno vyhledávací pole.
Pokročilé vyhledávání průmyslových vzorů se liší především v typu třídění. V základní
nabídce možností vyhledávání již figuruje Locarnské třídění. Lze ale také pracovat
s Vídeňským tříděním. I zde se používají logické booleovské operátory AND, OR, NOT.
Vyhledávat lze také výrazy, které daným dotazem jsou (is), obsahují (contains) začínají na něj
(starts with) nebo na něj končí (ends with). Přidaná kritéria, podle kterých lze také vyhledávat,
jsou rozdělena do 4 sekcí:
-

Informace o průmyslovém vzoru (např. číslo průmyslového vzoru, číslo původce,
jméno původce apod.),

-

Třídění (např. Vídeňské),

-

Majitelé a zástupci (jméno majitele, stát majitele či identifikační číslo), Data (datum
podání, zveřejnění apod.) a

-

Právo přednosti ( den vzniku práva přednosti, země práva přednosti).

Počet řádků výstupu lze nastavit až na 100.

Obr. 7 Maska pro pokročilé vyhledávání v databázi eSearch plus
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WIPO – Hague Express
Databáze Hague Express je systém, ve kterém se nerozlišuje základní a pokročilé
vyhledávání. Uživatel může svůj dotaz upřesnit podle těchto kategorií : Průmyslový vzor
(Design), Název (Names), Čísla (Numbers), Data (Dates) a Stát (Country). Zároveň má každá
kategorie několik, v sobě obsažených, kritérií podle kterých lze vyhledávat, ať už se jedná o
vyhledávání podle Locarnského třídění nebo např. datum podání přihlášky či identifikační
číslo průmyslového vzoru.
Tato databáze nabízí také filtrování průmyslových vzorů podle několika kritérií. Jedná se o
kritéria Pojmenování (Designation), Locarnské třídění (Locarno Class), Datum registrace
(Reg. Date) a Smluvní strany (Contracting party). Tyto filtry ukazují např. členské země a
počet dokumentů podle výše uvedených kritérií. Zajímavostí je, že tato databáze téměř
nepracuje s booleovskými operátory AND, OR, NOT. Pouze v případě vyhledávání podle
Locarnského třídění lze tyto operátory použít. Počet výstupů na řádku lze nastavit až na 30
záznamů.

Obr. 8 Maska pro vyhledávání v databázi Hague Express

USPTO – PatFT
Databáze Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států nabízí opět základní (zde
pojmenované jako Quick search) a pokročilé vyhledávání (advanced search), také
vyhledávání podle registračních čísel tzv. Number Search.
Základní vyhledávání nabízí kombinaci dvou dotazů pomocí booleovských operátorů AND,
OR, AND NOT. Uživatel může vyhledávat až podle 55 kritérií (podobné jako u databáze
TESS). Lze si také vybrat, zda chce uživatel pracovat s plno textovou databází, kde jsou
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dokumenty od roku 1976 až do současnosti, nebo s celou databází, kde lze najít záznamy až
z roku 1790 do současnosti.
Pokročilé vyhledávání nabízí jediné pole pro vytvoření vlastního dotazu za pomoci zkratek a
značek, které jsou obsaženy v nápovědě. Seznam zkratek, které je nutno k vlastnímu zápisu
použít je vyobrazen níže na obrazovce. Obsahuje kódy, které jsou nutné k zapsání dotazu.
Výstup na stránku ukazuje až 50 řádků.

Obr. 9 Maska pro pokročilé vyhledávání v databázi PatFT

PRV – Swedish Design Database
SweDD je strukturována v zásadě stejně jako SweTD. Nabízí základní i pokročilé
vyhledávání. Obsahuje nápovědu. Lze vyhledávat podle platnosti dokumentů a v jakém jsou
stavu řízení.
Základní vyhledávání probíhá pouze na základě Locarnského třídění, které je rozděleno na
Hlavní třídu (main class) a Podtřídu (subclass). Třídy jsou popsány pouze ve švédském
jazyce.
Pokročilé vyhledávání, na druhé straně, kromě Locarnského třídění, nabízí 8 dalších kritérií,
podle kterých lze vyhledávat. Jedná se o kritéria jako Číslo (Number), Přihlašovatel/Vlastník
(Applicant/Owner), Původce (Designer), Datum registrace (Registration date), Popis
produktu (Indication of the product) apod.
Počet výstupů na stránku je až 64. Ani v případě této databáze se nepracuje s booleovskými
operátory AND, OR, NOT.
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Obr. 10 Maska pro základní vyhledávání v databázi SweDD

Výsledky dotazníkového průzkumu v otázce možnostech vyhledávání
Studenti byli požádáni, aby zhodnotili zda jsou možnosti vyhledávání pro jejich potřeby
v jednotlivých databázích dostačující.
Databáze ochranných známek lze popsat jako systémy s uspokojivými možnostmi
vyhledávání. Graf 1 ukazuje, že nejvíce se v tomto ohledu studentům líbila databáze Romarin
(75%). Databáze ÚPV a eSearch plus byly také hodnoceny jako databáze s dostačujícími
možnostmi ve vyhledávání (50% respondentů). Za nimi se objevuje SweTD (ve škále spíše
ano hodnocena 50% studentů). Databáze TESS je v názorech vyrovnanější, objevují se zde i
negativní názory. 30% studentů zde odpovědělo, že možnosti vyhledávání jsou spíše
nedostačující.
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Graf 1 Možnosti vyhledávání - ochranné známky

Databáze průmyslových vzorů také ukazuje spokojenost s vyhledávácími možnostmi
jednotlivých systémů. Nejvíce kladných odpovědí získala národní databáze ÚPV (89%) a
hned za ní databáze WIPO Hague Express (63%). SweDD prokazuje, že s ní byli respondenti
také spokojeni (37%). Naopak u databází eSearch plus a PatFT se vedle pozitivních odpovědí
již častěji objevují negativní reakce viz Graf 2.
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Graf 2 Možnosti vyhledávání – průmyslové vzory

Při celkovém zhodnocení lze z odpovědí respondentů vyvodit, že studentům se v otázce
možností vyhledávání zdály nejucelenější databáze WIPO (Romarin, Hague Express) a
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národní databáze ÚPV. Databáze USPTO (TESS, PatFT) byly hodnoceny jako databáze
s nejméně dostačujícími možnostmi vyhledávání. Nutno dodat, že v této otázce všechny
vybrané databáze byly hodnoceny v zásadě kladně, popř. neutrálně. Ukazuje se tedy, že
databáze v otázce možností vyhledávání nepostrádají pro uživatele důležité položky, naopak
nabízí širokou škálu možností, podle kterých lze vyhledávat. V těchto kritériích se vybrané
databáze zásadně neliší.
5.5 Nápověda
Podle standardu normy ISO 9241„informace poskytované jako uživatelské rady by měly být
snadno rozlišitelné od jiných zobrazených informací.“ Odpovědi na tuto otázku poskytlo již
výše zmíněné dotazníkové šetření a přineslo tyto výsledky.
Na otázku „Je nápověda snadno nalezitelná/jasně označená?“ odpovídalo 21 studentů. Mezi
nejčastěji zmiňované databáze s kladnou odpovědí patřily SweTD, kterou tak ohodnotilo 62%
studentů, Romarin s 57% kladných odpovědí a lze k nim přičíst i národní databázi Úřadu
průmyslového vlastnictví, kterou tak ohodnotilo 43% studentů. Hned za nimi v odpovědi spíše
ano dominovala databáze TESS s 62% odpovědí. Nejhůře nalezitelnou nápovědu studenti
viděli u databáze eSearch plus. V záporných škálách ji tak dohromady ohodnotilo 67% všech
dotázaných. Podrobnější grafickou podobu výsledků zobrazuje Graf 3.
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Graf 3 Nápověda – ochranné známky

Stejná otázka ohledně nápovědy zazněla i u databází týkajících se průmyslových vzorů.
Výsledky jsou porovnatelné s výsledky databází ochranných známek. Kladné hodnocení
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získaly nejvíce SweDD (65%), národní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví (55%) a
nejčastěji zmiňovanou databází ve škále odpovědí spíše ano se stala databáze Spojených
států PatFT (55%). Nejvíce záporných odpovědí se dočkala databáze eSearch plus
(dohromady tak odpovědělo 50% studentů). Databáze Hague Express se objevovala
v průměru v kladných odpovědích. Grafické zobrazení výsledků ukazuje Graf 4.
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Graf 4 Nápověda – průmyslové vzory

Z výsledků vyplývá, že databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, Světového duševního
vlastnictví, Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států a Švédského patentového a
registračního úřadu splňují podle normy ISO 9241 kritéria pro nápovědu a její označení.
Databáze Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu má z hlediska těchto 5 databází
s označením nápovědy největší problémy.
5.6 Aktualizace databází
Aktualizace záznamů probíhá ve většině vybraných databázích jednou za 24 hodin. V
národních databázích ÚPV, eSearch plus, Romarin a švédských databázích probíhá
aktualizace na denní bázi. Romarin má všechny aktualizované soubory dostupné ke stažení.
Databáze průmyslových vzorů Hague Express a PatFT jsou aktualizovány jednou týdně.
Databáze TESS je aktualizována denně od úterý do soboty. [USPTO, 2013]
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5.7 Zobrazení seznamu výsledků a záznamu
Norma ISO 9241 říká, že „hustota zobrazených informací by měla být taková, aby informace
nebyla uživatelem vnímána jako neuspořádaná“. Respondenti byli proto dotazováni, zda se
jim zobrazený seznam výsledků záznamů a samotný záznam zdá dostatečně přehledný.
Přehlednost seznamu výsledků u databází ochranných známek byla podle uživatelů
dostačující.viz. Graf 5. Nejvíce spokojeni byli respondenti s databázemi ÚPV a OHIM, které
získaly 76% kladných odpovědí respondentů. Hned za nimi figurovaly databáze Romarin,
TESS a SweTD (57%, 48% a 48%). Ve škále negativních odpovědí se nejčastěji objevovala
databáze TESS. Získala dohromady 23% záporných odpovědí.
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V otázce přehlednosti konkrétního záznamu ochranných známek opět dominují databáze ÚPV
(76%) a OHIM (52%). 52% respondentů uvedlo možnost spíše ano u databáze TESS. Z níže
uvedeného grafu (Graf 6) je ale zřejmé, že se vybrané databáze víceméně shodují s potřebami
a představami uživatelů.
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U databází průmyslových vzorů je patrná již větší rozdílnost vnímání přehlednosti, jak v
řazení výsledků, tak v samotném záznamu. Nejpřehlednější databází se stala databáze Hague
Express (75%), národní databáze ÚPV(65%) a eSearch plus (45%). Jako přijatelná byla
vyhodnocena též SweDD, kdy ji 45% studentů ohodnotilo jako spíše přehlednou. Databáze
PatFT již vykazuje známky nespokojenosti s mírou přehlednosti a více se objevuje ve škále
negativních odpovědí (dohromady tak odpovědělo 45%), viz. Graf 7.
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Graf 7 Seznam výsledků – přehlednost – ochranné známky

Konkrétní záznam přihlášky průmyslového vzoru (Graf 8) ukazuje větší spokojenost se
záznamem národní databáze ÚPV (80%). Výsledky si jsou podobné s výsledky u otázky
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seznamu výsledků. Rozdíl ale vidí respondenti ve švédské databázi, se kterou byli více
spokojeni než v předchozích případech (60%). Databáze PatFT se nejvíce objevuje
v neutrální škále (ani ano/ani ne, 55%) a 25% respondentů její záznamy nepovažuje za
přehledné.
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Výsledky týkající se otázky přehlednosti databáze ukazují, že databáze ochranných známek
jsou pro uživatele spíše přehledné. Hustota informací tedy nebyla taková, aby informace byla
uživateli vnímána jako neuspořádaná. Nejvíce přehlednými databázemi byly hodnoceny
národní databáze ÚPV, eSearch plus, Romarin, a v případě přehlednosti konkrétního
záznamu, též databáze TESS.
Databáze průmyslových vzorů toto kritérium taktéž splňovaly. Zde ale byly výsledky
jednoznačnější. Mezi přehledné databáze se zařadily Hague Express, národní databáze ÚPV,
eSearch plus, a též se zde ve větší míře objevuje SweDD. Databáze USPTO PatFT získala
nejvíce negativních ohlasů.
Hodnocena byla taktéž otázka celkové přehlednosti vybraných databází. Studenti byli
požádáni, aby na základě své zkušenosti se systémy seřadili databáze od prvního do pátého
místa, od nejpřehlednější po nejméně přehlednou databázi.
Databáze Romarin byla vybraná jako nejpřehlednější databáze ochranných známek. Na
druhém místě skončila národní databáze ÚPV, třetí místo patří eSearch plus. Na čtvrtém
místě se objevuje SweTD a na pátém místě skončila americká databáze TESS.
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U databází průmyslových vzorů se místa prohodila. Hague Express získala nejvíce hlasů pro
první místo a národní databáze ÚPV pro druhé. Na třetím místě skončila SweDD, na čtvrtém
eSearch plus a na posledním místě jasně dominovala databáze PatFT.
5.8 Uživatelské rozhraní
Norma ISO 9241 říká, že „dialogy se systémem mají být navrženy tak, aby interakce se
systémem byla zřejmá“. V případě tohoto dotazníkového průzkumu bylo provedeno
hodnocení na základě seřazení jednotlivých databází od 1. do 5. místa podle míry efektivity a
příjemného uživatelského rozhraní. V případě databází ochranných známek se 40%
respondentů rozhodlo, že se na prvním místě umístila národní databáze ochranných známek
ÚPV , na druhém místě skončila databáze Romarin (55%) a třetí místo získala databáze
eSearch plus (40%). Na čtvrtém místě skončila SweTD, pro kterou tak hlasovalo 20%
studentů. Na posledním pátém místě jasně figuruje databáze TESS, pro kterou na toto místo
hlasovalo 65% respondentů.
Uživatelské rozhraní pro databáze průmyslových vzorů bylo respondenty vyhodnoceno
jednoznačněji než v případě ochranných známek. Na prvním místě se opět objevuje národní
databáze průmyslových vzorů ÚPV (65%), druhé místo patří databázi Hague Express (60%),
na třetím místě, již méně jednoznačně, skončila SweDD (35%). Na čtvrtém místě pak získala
35% odpovědí databáze eSearch plus (nutno upozornit, že tyto dvě databáze si stojí velmi
podobně a jejich rozdíly jsou minimální) a na posledním místě se opět umístila americká
databáze PatFT, pro kterou hlasovalo 70% respondentů.
Pro větší přehlednost jsou zde uvedeny tabulky, jak se jednotlivé databáze umístily.
Umístění

databáze

vyjádření v %

1.

ÚPV

40%

2.

Romarin

55%

3.

eSearch plus

40%

4.

SweTD

20%

5.

TESS

65%

Tabulka 1 Uživatelské rozhraní - Ochranné známky
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Umístění

databáze

vyjádření v %

1.

ÚPV

65%

2.

Hague Express

60%

3.

SweDD

35%

4.

eSearch plus

35%

5.

PatFT

70%

Tabulka 2 Uživatelské rozhraní - Průmyslové vzory

Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že z pohledu míry efektivity a zřejmosti interakce
systému s uživatelem, se respondentům nejvíce líbí národní databáze ÚPV následované
databázemi WIPO Romarin a Hague Express. Na třetím a čtvrtém místě pak figurují eSearch
plus a SweTD a SweDD. Jednoznačně nejslabším článkem v této skupině byly podle
respondentů databáze USPTO.
Věcné připomínky od uživatelů k databázím
Studenti byli na závěr dotazníku požádáni, aby sdělili své připomínky k jednotlivým
databázím. Na základě těchto připomínek vzniklo shrnutí vlastností jednotlivých databází ze
stran uživatelů. Jedná se o nejčastější komentáře uživatelů ve vztahu k databázím.
Národní databáze ochranných známek ÚPV
Národní databáze ÚPV oslovila respondenty především svojí jednoduchostí a funkčností. Byla
velice přehledná a obsahovala nápovědy u jednotlivých polí, což bylo většinou respondentů
často kladně hodnoceno. Studenti také oceňovali provázanost s dalšími systémy ochranných
známek (WIPO, OHIM apod.) Důležitá byla také pro ně jednoduchost a srozumitelnost
vyhledávání. Na základě těchto odpovědí lze tedy usuzovat, že databáze ÚPV byla
respondenty vnímána velmi pozitivně a uživatelsky přívětivě.
OHIM - eSearch plus
U této databáze studenti především oceňovali grafickou úpravu. Uživatelské rozhraní bylo
propracované a nabízelo velké množství vyhledávacích kritérií (např. „Daily publication“).
Výstup záznamů s obrazovou galerií byl vnímán jako velice hezký a přehledný. V této
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databázi také respondenty zaujalo grafické zpracování časové osy timeline konkrétní
přihlášky. Toto znázorněné plynutí v čase ukazuje, v jakém stavu se přihláška nachází, kolik
času zbývá do např. zveřejnění, podání námitek, či vypršení ochrany. Všechny databáze
OHIM jsou dostupné i v češtině, což bylo také velmi dobře respondenty hodnoceno.
Negativním jevem v této databázi byla nepřítomnost seznamu výsledků při vyhledávání.
Objevují se již konkrétní záznamy a podle respondentů se tím ztrácí větší přehlednost.
WIPO – Romarin
Databáze Romarin byla nejčastěji charakterizována jako databáze s velkým množstvím
informací a širokou škálou pro vyhledávání. Některým respondentům se ale zdálo, že je
„informačně nabitá, ale nešikovně podané informace“. Velmi oceňovaná byla nápověda.
V databázi lze vyhledávat také podle již zmíněného způsobu tzv. fuzzy nebo fonetického
vyhledávání. Záznam též obsahuje velmi mnoho informací k dokumentu. Zároveň ale byla
zmiňována i přehlednost a srozumitelnost.
USPTO –TESS
Tato databáze se respondentům zdála ze všech databází ochranných známek nejvíce
problematická. Oceňována byla především historie vyhledávání. Jinak se ale studenti spíš
potýkali s problémy typu neúspěšného přístupu do databáze. Po určité době proběhlo vypršení
platnosti stránek a bylo nutno je znovu načíst. Respondentům se velice nelíbil celkový
grafický vzhled stránek. Působil velmi zastarale a nejčastěji se objevoval komentář, že je tato
databáze nijak neoslovila.
PRV – SweTD
SweTD nejvíce zaujala svým grafickým zpracováním. Na otázku jednoduchosti vyhledávání a
celkové přehlednosti se názory lišily. Objevovaly se takové, kterým se líbilo jednoduché a
moderní rozhraní. Na druhé straně některým respondentům se zdálo, že pěkný grafický design
zde funguje na úkor vyhledávacích možností. Označení statusu ochranné známky, lupa pro
znázornění ochranné známky či označení, kde jsou známky registrovány byly často
zmiňované jako kladné připomínky k této databázi.
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Národní databáze průmyslových vzorů ÚPV
Stejně jako databáze ochranných známek, i tato databáze ÚPV byla vnímána veskrze
pozitivně. Databáze byla přehledná, funkční, obsahovala výborně zpracovanou nápovědu a
uživatelsky byla velice přívětivá. Líbilo se taktéž použití Locarnského třídění již v základním
vyhledávání s výběrem z číselníku. Respondenti byli tedy s touto databází velice spokojeni
OHIM –eSearch plus
Tato databáze, jak již bylo řečeno výše, zaujala svým příjemným grafickým zpracováním.
Jednoduchost vyhledávání podle Locarnského třídění byla též velice dobře vnímána. Opět se
ukazovala jako výhoda, že systém pracuje ve všech jazycích Evropské unie. Taktéž časová
osa (timeline) trvání platnosti průmyslového vzoru byla charakteristickým rysem této
databáze. Stejně jako v případě ochranných známek, i zde se líbily možnosti přidávání kritérií
vyhledávání a celkové jednoduchosti. Jako nedostatek se ukázalo, že Locarnské třídění se v
eSearch plus zapisuje s jinou interpunkcí než u ostatních databází (místo 14-04 se používá
14.04).
WIPO – Hague Express
Databázi Hague Express lze charakterizovat zejména svou vlastností velkého množství filtrů
pro vyhledávání. Databáze je jednoduchá a funkční. Zároveň ale obsahuje velké množství
informací a nabízí širokou škálu možností ve vyhledávání. Velmi je oceňována též nápověda
a logické operátory. Locarnské třídění obsahující i slovní třídění bylo respondenty kladně
hodnoceno. Hague Express je přehledná a dynamická. Mezi databázemi průmyslových vzorů
byla vnímána jako jedna z nejlepších.
USPTO –PatFT
Databáze PatFT byla problémová především z hlediska přístupu k databázi, který se ne vždy
úspěšně podařil. Databáze nabízí velkou škálu souvisejících informací o patentech, užitných a
průmyslových vzorech. Celkově se ale s databází podle respondentů dobře nepracovalo.
Uživatelské rozhraní a možnosti vyhledávání byly velice nepřehledné. Vzhled databáze stejně
jako u databáze TESS působil poněkud zastarale a uživatelsky velmi nepřívětivě. S databází
se nepracovalo dobře a studenti se v ní občas ztráceli a byli z ní zmateni.
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PRV – SweDD
SweDD byla hodnocena především pro svůj příjemný a moderní vzhled. Líbila se též
jednoduchost a možnosti vyhledávání. Hlavním pozitivním rysem této databáze je zobrazení
seznamu výsledků. Zobrazí se v něm hlavně obrázky konkrétních průmyslových vzorů a až po
dalším kliknutí se objeví celý záznam i se slovními komentáři. Toto bylo hodnoceno jako
velice dobré. Celková grafická podoba zobrazených výsledků byla nejčastěji zmiňovanou
vlastností v souvislosti s touto databází.
Následující tabulka shrnuje základní charakteristické vlastnosti jednotlivých databází podle
respondentů.
ÚPV

přehlednost

nápověda

jednoduchost

funkčnost

eSearch
plus

grafika

uživatelské
rozhraní

čeština

časová osa

Romarin

možnosti
vyhledávání

“informačně
nabitá”

přehlednost

nápověda

TESS

historie
vyhledávání

nepřehlednost

zastaralost

nepříjemný
design

SweDD

moderní design

uživatelské
rozhraní

ikony/označení

Tabulka 3Komentáře respondentů k databázím - Ochranné známky

ÚPV

přehlednost

srozumitelnost

funkčnost

jednoduchost

eSearch
plus

grafika

čeština

kritéria
vyhledávání

časová osa

Hague
Express

přehlednost

filtry

Locarnské
třídění

možnosti
vyhledávání

PatFT

doprovodné
informace

nefunkčnost

zastaralý
design

nepřehlednost

SweDD

grafika

ukázky
průmyslových
vzorů

možnosti
vyhledávání

Tabulka 4 Komentáře respondentů k databázím - Průmyslové vzory
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V této části práce byly popisovány a analyzovány především výsledky dotazníkového šetření.
Tyto výsledky jsou shrnuty do několika bodů, které obsahují nejdůležitější poznatky
z provedeného šetření.
1. Možnosti vyhledávání všech databází jsou pro uživatele dostačující. Jednotlivé
databáze se v možnostech příliš neliší. I když databáze eSearch plus nebo obě
databáze WIPO obsahují velké množství kritérií, podle kterých lze vyhledávat, i
ostatní databáze jsou pro uživatele v tomto směru uspokojivé.
2. Nápověda je u 4 z 5 databázích hodnocena jako snadno nalezitelná a jasně označená.
Databáze eSearch plus je hodnocena v této oblasti jako problémová.
3. Hustota informací a celková přehlednost databází ukazuje, že databáze TESS a PatFT
byly vnímány jako nejméně přehledné a zmatené. Ostatní databáze tyto podmínky
víceméně splňovaly.
4. Rozdíly mezi databázemi ochranných známek a průmyslových vzorů se od sebe příliš
nelišily. Databáze průmyslových vzorů obsahovaly jednoznačnější výsledky než
v případě databází ochranných známek.
5. Databáze úřadu Spojených států USPTO byly hodnoceny jako nejméně oblíbené
z hlediska přehlednosti, grafického řešení, přístupnosti a celkové práce s nimi.
6. Mezi nejvíce oceňované vlastnosti jednotlivých systémů patřily grafický vzhled
databáze, jednotlivých výsledků a záznamů, možnosti vyhledávání a nápověda.
7. Všechny databáze jsou pravidelně aktualizovány, nejčastěji v rozmezí 24 hodin.
8. Ukazuje se nejednotnost zápisu (i názvosloví) mezinárodních třídění (viz. databáze
eSearch plus a Locarnské třídění)
5.9 Rozlišovací prvky k usnadnění sledování
„Měly by se používat rozlišovací znaky pro usnadnění sledování. Pro usnadnění sledování
zvýrazněné oblasti tabulek (např. barvy, podtrhávání, odsazení).“ Podle této definice normy
ISO 9241 byly databáze následně analyzovány.
Národní databáze ochranných známek a průmyslových vzorů Úřadu
průmyslového vlastnictví.
Seznam zadaných výsledků je zobrazen ve formě tabulky. Hledaný výraz je vždy výrazně
barevně označen v každém záznamu. Seznam výsledků je vždy po několika záznamech
odsazen, aby nevznikla příliš jednolitá sada výsledků a byla tak stránka s výsledky
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přehlednější. V případě průmyslových vzorů a obrázkových druhů ochranných známek je
k dispozici i obrázek záznamu. Čísla přihlášek jednotlivých dokumentů jsou modře podtržena.

Obr. 11 Národní databáze ochranných známek ÚPV

Obr. 12 Národní databáze průmyslových vzorů obr. galerie

Databáze eSearch plus Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
Tato databáze je charakteristická svým grafickým zpracováním. Vyhledávací pole jsou
barevně odlišena od pozadí stránky databáze. V levém sloupci od vyhledávacích polí jsou
modře označená další kritéria, která lze přidávat do vyhledávací masky. Seznam výsledků je
tvořen většími „boxy“, které lze otevřít do konkrétního záznamu. V samotném záznamu mají
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jednotlivé tématické informace vlastní „tabulku“ a jsou od sebe zřetelně odděleny. Všechny
důležité údaje jsou zvýrazněny zesíleným písmem.

Obr. 13 Databáze eSearch plus ochranné známky

Obr. 14 Databáze eSearch plus průmyslové vzory

Databáze Romarin a Hague Express Světové organizace duševního vlastnictví
Obě databáze pracují se stejnými grafickými prvky. Stejně jako u databáze eSearch plus i zde
mají databáze barevně odlišené pozadí stránky s údaji na stránce. Mají jemně barevný
podklad, na kterém jsou bílá pole určená pro vyhledávání. Tabulka je barevně oddělena.
Názvy jednotlivých dokumentů jsou rozlišeny světle fialovým pruhem a tučným černým
nadpisem. Přidané informace jsou v bílém pruhu označené jemným černým písmem.
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Obr. 15 Databáze Romarin

Obr. 16 Databáze Hague Express

Databáze TESS a PatFT Úřadu patentů a ochranných známek Spojených
států
Obě databáze mají v otázce zvýrazňování jednotlivých informací na stránce poměrně
jednoduchý charakter. TESS má bílé pozadí, stejně tak je bílé i pole pro vyhledávání.
V seznamu výsledku se objevuje klasická černě orámovaná tabulka se zvýrazněným nadpisem
kategorie. Samotný záznam není koncipován jako tabulka, údaje jsou odsazeny mezerou.
V případě databáze PatFT vypadá zpracování velice podobně. Seznam výsledků se ale
neobjevuje jako tabulka. Ukazuje se jako seznam dvou sloupců sestávajících z čísla a názvu
dokumentu. Čísla i názvy jsou modře označeny a podtrženy.
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Obr. 17 Databáze TESS

Obr. 18 Databáze PatFT
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Švédské databáze ochranných známek a průmyslových vzorů Patentového a
registračního úřadu
Švédské databáze mají seznam výsledků rozlišen do dvou barevných pruhů, které oddělují
jednotlivé záznamy. I zde jsou jednotlivé tématické informace odděleny do barevných
tabulek. V případě průmyslových vzorů je již seznam výsledků označen konkrétními obrázky,
které tak jasně rozlišují jednotlivé záznamy.

Obr. 19 Databáze SweTD

Obr. 20 Databáze SweDD
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Dílčí závěr
Závěrem této části lze říci, že podle normy ISO 9241 jsou ve všech databázích používány
prostředky k odlišení jednotlivých informací. Jednotlivé systémy odlišuje informace nejčastěji
barevně vyznačeným písmem. Aby hustota informací nepůsobila příliš silně, jsou používány
tabulky nebo jsou jednotlivé informace odsazeny. Často se také používají orámované
obrázkové galerie, kterých se na jednu stránku sice vejde méně než v případě slovního
vyjádření, ale nepůsobí zahlcujícím a nepřehledným dojmem. Často se také používají jemné
rozdílné barvy pozadí a jednotlivých záznamů. Nejčastěji se jedná o kombinace světlé modré
či fialové.
5.10

Zápis třídění - Locarnské, Vídeňské a Niceské

Tato část práce se zaměří na zápis (míněno jeho interpunkci) jednotlivých tříd zařazených do
třídníků pro průmyslové vzory a ochranné známky a na jejich odlišnosti v jednotlivých
systémech.
Byly porovnány jednotlivé databáze pro ochranné známky a průmyslové vzory z pohledu,
jakým se zapisují jednotlivé třídy a sekce v třídnících. Zároveň se ukazuje, jakým způsobem
je řešená práce s třídníkem v samostatných databázích.
Niceské třídění
Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek prošel svou
prozatím poslední 10. verzí z ledna roku 2015. Ta obsahuje kompletní seznam tříd a výrobků.
Jedná se detailní výčet tříd i s kódy jednotlivých rozepsaných položek. Příkladem pro zápis
Niceského třídění je použita třída č. 35 Inzertní a reklamní činnost.
Národní databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví obsahuje u svého
vyhledávacího pole nápovědu se všemi 45 třídami a jejich popisy, co obsahují. Zápis je
jednouchý. Stačí napsat číslo konkrétní třídy, v tomto případě tedy č. 35.
Databáze pro ochranné známky eSearch plus má stejný číselný zápis jako ta Úřadu
průmyslového vlastnictví (35). Při zápisu ve vyhledávacím poli se objeví číselný seznam tříd.
Chybí u nich popis jednotlivých tříd.
V databázi Romarin se zapisují třídy stejně jako v předchozích případech pouhou číslicí, tedy
např. 35 a třídy od 1 do 9 se zapisují jako 01 až 09. Nápověda po straně ukazuje právě tento
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způsob, jak zapisovat číselnou řadu. Odkaz na samotné třídění, a co všechno obsahuje, lze
nalézt v levém sloupci na stránce. Zároveň obsahuje kromě názvů i popis těchto tříd.
Databáze Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států TESS má odlišné značení.
Všechny třídy se zapisují s nulou na začátku číselné řady, např. 035. Stejně jako v případě
průmyslových vzorů i zde nelze nalézt pole s názvem Nice Classification. Třídník se opět
jmenuje International Class a v nápovědě jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé třídy.
Zajímavostí je, že zápis lze provést i pod vyhledávacím polem s názvem Výrobky a služby
(Goods and Services).
SweTD zapisuje třídy stejným způsobem jako předchozí systém, kromě databáze TESS, tedy
pouze konkrétním číselným označením třídy (35) a stejně jako např. databáze Romarin
obsahuje odkaz na Niceské třídění, které ukazuje všechny třídy a jejich popisy.
Zajímavé je, že ani jedna vybraná databáze nenabízí možnost zápisu konkrétního kódu
výrobku či služby, tak, jak je rozepsané v dokumentu Mezinárodního třídníku výrobků a
služeb.
Vídeňské třídění
Vídeňské třídění prošlo svou poslední revizí v roce 2013 a jednalo se o 7. vydání tohoto
dokumentu. V dokumentu jsou jednotlivé třídy a podtřídy oddělovány tečkou. Jako příklad
pro porovnání zde poslouží třída 1.5 Země, Zeměkoule, Planety.
Národní databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví používá tento zápis
s interpunkcí (1.5). Používá ve svém vyhledávání, stejně jako v případě Locarnského nebo
Niceského třídění, nápovědu, která je detailně rozepsaná, očíslovaná a opatřena názvy a
popisy jednotlivých tříd a podtříd.
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se svou databází eSearch plus provádí zápis podle
Vídeňského třídění se stejnou interpunkcí, pouze dává před jednotlivé číslice nulu, tedy třída
1.5 je zapsaná jako 01.05. Stejně jako v případě Locarnského třídění, i zde je nejdříve nutno
začít psát do vyhledávacího pole, ve kterém se objeví nápověda s číslem třídy i jejím slovním
názvem.
Vídeňské třídění se v případě databáze Romarin zapisuje bez jakékoliv interpunkce v číselné
řadě, jako 0105. Stejně jako v případě Niceského třídění je vedle vyhledávacího pole umístěna
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nápověda. Ta popisuje, jak správně zapsat jednotlivé třídy. V databázi nechybí ani odkaz, kde
jsou všechny třídy a podtřídy Vídeňského třídění podrobně rozepsány, očíslovány a popsány.
Databáze TESS a SweTD s tímto tříděním nepracují.
Locarnské třídění
Jak již bylo výše uvedeno, tzv. Locarnské třídění rozděluje třídy pro průmyslové vzory.
K porovnání sloužil dokument tohoto třídění, který se nazývá celým jménem Mezinárodní
třídění pro průmyslové vzory. Poslední verze je platná od 1.1. 2014. Podle tohoto dokumentu
se jednotlivé třídy zapisují číselnou řadou, jako např. 01-01, 02-01 apod. Jako ilustrativní
ukázka zápisu byla vybrána třída 14-04 uživatelská rozhraní (interface), okna (windows) a
ikony.
Úřad průmyslového vlastnictví ve své národní databázi pro průmyslové vzory nabízí možnost
zápisu jako 14-04. Ve svém vyhledávacím rozhraní přitom vedle nabízí nápovědu, která po
otevření nabízí všechny sekce a třídy s popisem toho, co obsahuje. Uživatel tak z nich může
vybírat a libovolně jednotlivé třídy kombinovat.
Databáze eSearch plus má způsob zápisu jednotlivých tříd odlišný. Místo znaku pomlčky
používá tečku, tedy jako 14.04. Způsob vyhledávání je také odlišný. Třídy se začnou
objevovat až ve chvíli, kdy uživatel začne sám do vyhledávacího pole psát. V tu chvíli se mu
nabídnou čísla tříd i s jejich názvy.
Databáze Hague Express Světové organizace duševního vlastnictví zapisuje třídy s pomlčkou
(14-04). Vyhledávací pole nabízí nápovědu, kde je možné hledat buď podle čísla třídy, nebo
podle klíčových slov. Na jejich základě lze pak najít správnou třídu. Tato databáze také
umožňuje hledat podle filtrů, mezi kterými nechybí ani Locarnské třídění. Nabízí všechny
třídy a uvádí počet dokumentů k jednotlivým třídám.
Databáze Spojených států amerických PatFT se liší nejen v zápisu tříd, ale také v samotném
názvu třídníku. Databáze neobsahuje pole Locarn Class. Třídění lze najít pod jménem
International Class a třídy se zapisují bez jakékoliv interpunkce. Vybraná třída je tedy
zapsána jako1404. Databáze v sobě přímo seznam jednotlivých tříd neobsahuje. Uživatel si
nejdřív musí jednotlivou třídu najít a pak jí teprve vložit do vyhledávacího pole.
SweDD zapisuje své třídy s pomlčkou (14-04). Ani ona ale nenazývá svůj třídník jako
Locarnský. Místo toho jsou zde k dispozici dvě vyhledávací pole, která se nazývají Hlavní
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třída (Main Class) a Podtřída (Sub Class). Názvy jednotlivých tříd se objevují jako nápověda
po začátku zápisu do vyhledávacího pole. Problémem této databáze je nápověda. Obsahuje
totiž terminologii pouze ve švédském jazyce a tak je pro ne švédsky mluvící uživatele práce
s třídníkem složitější.
Dílčí závěr
Analýza ukazuje, že existuje velká nejednotnost ve způsobu zápisu jednotlivých třídění mezi
národními i mezinárodními institucemi. V některých případech (databáze UPSTO) se objevuje
nejednotnost v názvu třídění.
Níže uvedená tabulka slouží jako nástroj pro porovnání jednotlivých institucí a jejich
databází. Tabulka ukazuje, v jakých typech třídění, a které konkrétní instituce se nejvíce od
sebe odlišují.
Locarnské třídění

Niceské třídění

Vídeňské třídění

ÚPV

14-04

35

1.5

OHIM

14.04

35

01.05

WIPO

14-04

35

0105

USPTO

1404

035

-

PRV

14-04

35

-

Tabulka 5 Zápis tříd mezinárodních třídění

Výsledkem této analýzy se ukazuje nejednotnost především v případě Vídeňského třídění.
Databáze TESS a SweTD dokonce ani tímto typem třídění nedisponují. Ostatní zkoumané
instituce zapisují třídy každá jiným způsobem (viz Tabulka 5).
Niceské třídění se naopak ukazuje jako nejstabilnější do způsobu zápisu. Výjimku tvoří
americká databáze TESS, která se ale vymyká i pojmenováním obou typů (Locarnské a
Niceské třídění) jako Mezinárodního třídění (International Classification).
Dalším ukazatelem jsou i možnosti nápovědy jednotlivých třídníků v samotném vyhledávání.
Úřad průmyslového vlastnictví obsahuje celý seznam tříd přímo ve vyhledávacím rozhraní
databází jak pro ochranné známky, tak pro průmyslové vzory. Seznam tříd obsahuje číselný i
slovní popis. Databáze eSearch plus nabízí nápovědu (číselnou i slovní) až po začátku psaní
číselných kódů. V případě Niceského třídění nabízí pouze očíslovaný seznam bez slovních
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názvů jednotlivých tříd. Databáze Romarin a Hague express nemají ve svém vyhledávání
přímou nápovědu. Na stránce lze však nalézt odkazy na jednotlivá třídění, která seznamy třídy
obsahují. Databáze Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států TESS a PatFT ve
svém vyhledávání také neobsahují přímou nápovědu, lze ji však taktéž objevit v odkazech.
Díky rozdílné terminologii to však činí vyhledávání o to časově náročnější. Švédský patentový
a registrační úřad má ve svých databázích sice obsaženou nápovědu, problém ovšem vzniká
v momentě, kdy uživatel nemluví švédsky. I přes nastavení komunikačního jazyka na
anglický se nápověda třídníku objevuje ve švédštině. Uživatel si tedy musí jinde najít přesné
číselné označení třídy, ve které chce vyhledávat a tím je celá práce opět časově náročnější. V
případě Niceského třídění se pouze zapisuje číselný kód třídy. K nalezení samotné třídy je
nutno použít odkaz v levém sloupci na stránce databáze.
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6. Trendy ve zpřístupňování ochranných známek a průmyslových vzorů
Tato kapitola shrnuje některé trendy, které vycházejí z předchozí analýzy. Ještě předtím je zde
uvedena malá ukázka statistického přehledu vývoje počtu přihlášek k ochranným známkám a
průmyslovým vzorům. Jejím cílem je ukázat nárůst, díky kterému je nutno vyvíjet informační
systémy úřadů, a následně tedy ukázat trendy ve zpřístupňování ochranných známek a
průmyslových vzorů. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se zaměřuje pouze na tyto dva
předměty ochrany duševního vlastnictví a tak byla vybrán jako představitel tohoto vývoje.
Podle výroční zprávy Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu bylo za rok 2014 podáno
117 464 přihlášek ochranných známek. Z toho 100 281 bylo podáno přímou cestou k úřadu a
více jak 17 000 přihlášek bylo podáno mezinárodní cestou [OHIM, 2014, s. 13]. Při pohledu
zpátky až do roku 2005 lze vysledovat, že se jedná o nárůst o přibližně 53 000 přihlášek za
posledních 9 let. V letech 2007-2009 se počet každoročně podaných přihlášek pohyboval
mezi 87-88 000 a od té doby se zvyšoval. Z důvodů roztříštěnosti jednotlivých dat bylo
vhodné vytvořit vlastní Graf 9, který přehledně ukazuje nárůst ochranných známek z tohoto
období.
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Graf 9 Statistika - Ochranné známky

Podle stejné výroční zprávy bylo za rok 2014 podáno 97 766 přihlášek k průmyslovým
vzorům. Z toho počtu bylo přímou cestou podáno 87 464 přihlášek a mezinárodní cestou činil
počet přihlášek 10 302 [OHIM , 2014, s. 16]. Od roku 2005 se jedná o nárůst o téměř 37 000
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přihlášek. V roce 2005 bylo podáno přibližně 61 000 přihlášek k průmyslovým vzorům a od
té doby se každoroční počet podaných přihlášek zvyšoval o několik tisíc, viz Graf 10.
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Graf 10 Statistika - Průymslové vzory

Z těchto čísel lze tedy vyvodit, že počet dokumentů se každým rokem zvyšuje. Proto i
informační systémy institucí, zabývající se průmyslově právní ochranou, se musí umět
s takovým počtem vypořádat. Na základě výše uvedené analýzy lze zhodnotit, jaké se obecně
objevují trendy ve zpřístupňování informací o ochranných známkách a průmyslových
vzorech.
Databáze jsou často a pravidelně aktualizovány. Není výjimkou, když se systém obnovuje
každých 24 hodin. Databáze se snaží o propojování svých záznamů. Např. národní databáze
jednotlivých států jsou napojeny i na databáze OHIM nebo WIPO, popř. na ně poskytují
rychlý odkaz.
Uživatelské rozhraní se snaží uživateli být co nejvíce vstřícné a efektivní. Databáze obsahují
základní i pokročilé vyhledávání a jsou opatřeny nápovědou. Možnosti vyhledávání jsou
široké. Vyhledávat lze někdy až podle desítek kritérií pro co největší zpřesnění dotazu.
Nápovědy, jak s databází pracovat, a co databáze obsahuje, jsou samozřejmostí.
Databáze pracují s barevnými rozlišovacími prvky pro usnadnění sledování jednotlivých
záznamů. Záznamy jsou velice podrobné. Nabízí se i možnost ke stažení jednotlivých
záznamů. V rámci zpřístupňování ochranných známek i průmyslových vzorů lze na jednotlivé
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záznamy nahlížet také v obrázkové galerii. Databáze se drží mezinárodních standardů (např.
třídění výrobků a služeb apod.), ale jejich zápis se v každé databázi liší.
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7. Ochranné známky a podnikání
Internet a jeho stále se rozrůstající pole působnosti zaznamenal změny i v oblasti podnikání.
Všechny podniky a firmy, od těch největších až po začínající podnikatele, pracují v online
veřejném prostoru. Webové stránky, profil na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter či
LinkedIn, se stal již pro většinu podniků samozřejmostí. Dosud nemohl jeden podnik
zasáhnout tak velké množství zákazníků za tak málo energie a zdrojů [JOHNSON, 2014, s.
1298].
S tím je spojená i otázka duševního vlastnictví. Většina ochranných známek, online služeb a
produktů je (v USA) neregistrovaná a probíhá pod tzv. common law. Nicméně americký
právní systém v této oblasti je velice vágní a nejasný. Kvůli geografickému neomezenému
přístupu v online prostoru zde vznikají problémy s ochrannými známkami, protože stejnou
známku může používat více podniků z různých států v USA [JOHNSON, 2014, s. 1256].
Otevírá se zde také velký prostor pro nelegální jednání tzv. spammerů, kybersquatterů,
brandjackerů, imitátorů7 atd. [WIESE-PARKS, 2014, s. 26].
Radka McGregor Pelikánová uvádí, že v současné ekonomice kromě klasických produkčních
zdrojů (práce, přírodní zdroje, kapitál) spočívá i na znalostech a informacích. Žádný
podnikatel si proto nemůže dovolit nemít efektivní strategii duševního vlastnictví. Otázka
ochrany duševního vlastnictví totiž může být jedním z nástrojů k překonání těžkostí pro
udržitelný rozvoj [MACGREGOR , 2011, s. 36].
Značka konkrétního výrobku či služby hraje velice důležitou roli v mysli spotřebitele. Proto je
velice důležité ztvárnění a schopnost komunikovat takovou značku. Nejdůležitější je
schopnost zaujmout spotřebitele, uchopit jeho preference a důvěru. Silná značka má vysokou
hodnotu kapitálu, má vysoký status povědomí na trhu a důvěru části spotřebitelů na trhu
[GHERGIANA, 2014, s. 87]. Nezbytnou součástí každé značky, která chce být silná, je
blízký, důvěryhodný vztah se zákazníkem a schopnost propagace a publicity, aby se značka
dlouho na trhu udržela a zůstala v povědomí zákazníků. Nutné je, aby ochranná známka byla
taková, že nedojde v případě zákazníka ke zmatení a nepochopení, o kterou značku se jedná.
V této části je nastíněno několik oblastí, které jsou pojítkem s otázkou ochrany duševního
vlastnictví, především ochranných známek a průmyslových vzorů, a jak souvisí a jsou
důležité ve vztahu k podnikání.
7

Anglicky tzv. spammers, cybersqautters, brandjackers, impersonators
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Studie: padělání ochranných známek a jejich dopad na evropský trh
V srpnu roku 2015 se Úřad průmyslového vlastnictví České republiky přidal ke kampani
"Nepřispívejte k padělání" ("Do not contribute to counterfeiting"). Kampaň je počinem
Španělského patentového a známkového úřadu (SPTO) a Národní asociace na ochranu
ochranných známek a klade si za cíl informovat o tom, že koupí padělaného výrobku lidé
přispívají k:
- rušení podniků a nezaměstnanosti,
- podpoře mafie a vykořisťování legálních prodejců,
- vystavování sebe a svého okolí zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku (kvůli špatné kvalitě
padělaného zboží) [SPTO, 2015].
Ke kampani se prozatím připojilo několik institucí zabývající se ochranou práv duševního
vlastnictví, jako např. Benelux Office for Intellectual Property, Norwegian Industrial Property
Office nebo Union de fabricantes pour la protection internationale de la proprieté
intellectuelle, ale také známé zavedené značky jako Chanel nebo British American Tobacco.
V souvislosti s bojem proti padělání Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu vydal v roce
2015 tři studie, týkající se ekonomického dopadu padělání ochranných známek a porušování
práv ochrany duševního vlastnictví a jejích produktů na trh Evropské unie.
Každá z těchto studií se zaměřuje na konkrétní odvětví. Tato práce pouze představuje problém
padělání a tak jsou zde uvedeny pouze první dvě studie. První z nich se zabývá oblastmi
kosmetiky .8 Druhá studie ukazuje problematiku v oblasti týkající se oděvního průmyslu.9
Tato kapitola práce si neklade za cíl podrobně analyzovat problematiku padělání. Nastíní zde
několik faktorů, které tento trh ovlivňují, a jaké mají finanční dopady na celkový trh Evropské
Unie.
Studie uvádí, jaké jsou ekonomické dopady v obou zkoumaných odvětvích. Jedná se o přímé i
nepřímé dopady v důsledku padělání zboží. „39% veškerých ekonomických aktivit v EU
vzniká díky tzv. IPR –intensive industries. 26% z celé zaměstnanosti v EU vzniká přímo díky
těmto průmyslům a dále 9% pracovních míst plynoucích z nákupu zboží a služeb z jiných
odvětví průmyslu práv duševního vlastnictví“ [OHIM, 2015, s. 6].

8
9

„The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care sector: a report of pilot study.“
„The economic cost of IPR infringement in the Clothing, Footwear and Accesories sector.“
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Studie udávají částky příjmů, o které tyto trhy přicházejí díky padělání výrobků. V případě
textilního průmyslu se jedná o částku 26,3 miliard eur, což činí přibližně 9,7% celkových
příjmů v tomto odvětví. Kosmetický průmysl uvádí, že celková ztráta v příjmech činí 4,7
miliard eur, což vytváří 7,8% z celkového příjmu v kosmetickém průmyslu. S finanční
ztrátou souvisí i ztráta pracovních míst. V oděvním průmyslu se takových míst pohybuje
okolo čísla 363 000 a v kosmetickém průmyslu díky padělání přichází o místo až 50 000
zaměstnanců [OHIM, 2015, s. 7].
Výše uvedené částky tvoří pouze přímé ušlé zisky jednotlivých odvětví. Tyto činy mají však i
další nepřímý dopad. Různé oblasti průmyslu spolu obchodují, protože potřebují jednotlivé
části produktů ke svým procesům a výrobkům. Pokud je tedy jedna část trhu oslabena
působením padělků, zmenší se i jejich dodávky, a tím se ovlivní další oblasti trhu. Dalším
zmiňovaným dopadem bývá otázka veřejných financí. Padělatelé jednotlivých výrobků a
značek nepracují jako legální firma. Jako dopad padělání jsou výsledné ztráty příjmů z daní,
konkrétně daně z příjmu, sociální příspěvky, firemní daně a nepřímé daně, jako jsou daně
spotřební nebo DPH. Tím stát přichází o značné množství peněz.

7.1 Případová studie: Apple vs. Samsung
Ve Spojených státech amerických se po dlouhou dobu místní legislativa, co se týče práv a
ochrany duševního vlastnictví, zaměřovala více na otázku autorských práv (copyright),
ochranných známek, patentů či užitných vzorů [LEE a SUNDER, 2013, s. 278].
Jako příklad toho, jakým způsobem může ochrana průmyslového vzoru ovlivnit produkty na
trhu, byla vybrána tzv. „válka“ společností Apple a Samsung vyrábějících mj. mobilní
telefony.
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Obr. 21 Případ „Apple vs. Samsung“10

Tento případ se táhl téměř 3 roky (2011-2013). Dotýkal se 4 kontinentů a účastníky stál
přibližně miliardu dolarů [EICHENWALD, 2014]. V roce 2010 přišli zaměstnanci z firmy
Apple na to, že mobilní telefon typu Galaxy S, vyrobený konkurenční jihokorejskou firmou
Samsung, se nápadně podobá jejich vlastnímu produktu iPhone. Kromě podobností vzhledu
mobilního telefonu, obrazovky nebo ikon, vykazoval také značné podobnosti co se týče
patentů na některé technologie.
Vzhledem k tomu, že společnost Samsung nařčení z kopírování odmítla, spustil se soudní
proces, který bývá také nazýván „The Great Smartphone War“ [EICHENWAD, 2014].
Během procesu se objevily další „kopie“, ať už se jednalo o záležitost tvaru, vzhledu či
samotných patentů (a to na obou stranách). Proces se rozrostl do několika států, kde
společnosti své produkty prodávali.
Proces vyhrála firma Apple. Podle soudu v San José, Kalifornie,USA, se Samsung dopustil
porušení práv duševního vlastnictví a byl nucen zaplatit společnosti Apple vysokou pokutu.
Apple vyhrál také ve většině zemí Evropy (kromě Velké Británie). Společnosti Samsung bylo
evropským soudním dvorem doporučeno si své návrhy a patenty nechat licencovat. Samsung
vyhrál soudní spory v Jižní Koreji, Japonsku a Velké Británii.
Přestože by se dalo říct, že firma Apple v tomto souboji gigantů vyhrála, celkový poměr
prodaných produktu mluví spíše ve prospěch společnosti Samsung. Během této války
Samsung zabral 31% trhu a Apple pouhých 15,6 % [EICHENWALD, 2014].
Soudní proces dvou gigantů na poli chytrých mobilních telefonů mj. ukázal důležitost
průmyslových vzorů jako další možnost ochrany proti kopírování produktů. O’Connorová ve
10

Obrázek dostupný z: http://www.zeendo.com
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svém článku uvádí, že do této doby byla otázka ochrany průmyslových vzorů v malém
podvědomí a to i v právnických kruzích [2013].
Tato menší případová studie si neklade za cíl dopodrobna vylíčit celý děj procesu. Podle Lee
a Sundera ale tato „válka“ ukázala, jak je v dnešním světě moderních technologií důležitý
vzhled produktu a jeho vzrůstající důležitost v případě zachycení a zpeněžení hodnoty
produktu [2013, s 278].
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Závěr
Srovnávací analýza přístupů vybraných systémů (viz kapitola 6) ukazuje, jak si stojí vybrané
systémy. Analýza se skládala z dotazníkového šetření a popisu vybraných jevů jednotlivých
databází. V kapitole 5.8 Uživatelské rozhraní jsou uvedeny tabulky umístění databází
z pohledu uživatelského rozhraní podle dotazovaných studentů. Na základě tohoto umístění
lze provést celkový závěr této analýzy, protože podobné výsledky (kromě menších odlišností)
se objevovaly i v případě dalších výše uvedených kritérií.
Národní databáze ochranných známek a průmyslových vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví
patřily mezi nejlépe hodnocené systémy ve všech kritériích. Na druhém místě se objevovaly
databáze Světové organizace duševního vlastnictví Romarin a Hague Express, které se střídaly
s třetím umístěním databáze Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu eSearch plus. Na
čtvrtém místě skončily databáze Švédského registračního úřadu SweTD a SweDD. Na
posledním místě se jednoznačně umístily databáze Úřadu patentů a ochranných známek
Spojených států TESS a PatFT, které byly všemi respondenty vnímány jako nejméně přívětivé
databáze. Podrobnější výsledky analýzy jsou uvedeny v kapitole 5.
Hodnocená kritéria ukázala, jaké jsou trendy v otázce přístupů k informačním systémům
průmyslových informací. Každý systém obsahuje nápovědy, systémy a seznamy
mezinárodních třídění nebo odpovídající grafické znázornění výsledků záznamů na stránku.
Díky velkému nárůstu průmyslových informací jsou databáze pravidelně aktualizovány.
Většinou se tak děje na denní, max. týdenní bázi. Problematickou oblastí se ukazuje
nejednotnost zápisu mezinárodního třídění v jednotlivých databázích. Analýza ukázala
rozdílnost zápisů.
Srovnávací analýza ukázala, co od vybraných přístupů uživatelé požadují a jaké na ně mají
nároky. Poukázala na některé chyby systémů, ale také na jejich přednosti. Ukázala směr,
jakým se dnes ubírají nejen databáze, ale především instituce, které je spravují. Stále častěji se
totiž snaží poukázat na výhody registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Jedním
z takových znaků mohou být například výše uvedené studie o dopadu padělání na jednotlivá
průmyslová odvětví.
Při zpracovávání analýzy vyšlo najevo, že lze zpracovávat další oblasti v otázce přístupů
vybraných systémů. Jednou z takových oblastí by mohla být např. otázka propojování
jednotlivých záznamů mezi databázemi. Jistě by bylo zajímavé ve větším měřítku pozorovat,
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jakým způsobem spolu instituce spolupracují právě v této oblasti. Hlubší náhled by si také
zasloužila otázka, jaké jsou formy a způsoby spolupráce propojování záznamů mezi
národními a mezinárodními institucemi, jaké jsou jejich odlišnosti a nároky na jednotlivé
záznamy. Z práce by tak mohl vycházet další možný průzkum v oblasti informačních systémů
ochranných známek a průmyslových vzorů.
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Příloha 1

DOTAZNÍK - INFORMAČNÍ SYSTÉMY OCHRANNÝCH
ZNÁMEK A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ
Vážené kolegyně a kolegové,
ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníků, jejichž výsledky budou použity pro
účely mé diplomové práce Mezinárodní srovnávací analýza informačních systémů
ochranných známek a průmyslových vzorů. S výsledky vás velice ráda seznámím.
Děkuji za váš čas a vyplnění. Věřím a doufám, že i pro Vás to bude přínosné. Své
odpovědi prosím zašlete na mou adresu: slavka.zellerova@gmail.com, děkuji.
Ochranné známky a jejich databáze:
1. ÚPV - http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databazeochrannych-znamek/narodni-databaze.html
2. eSearch plus - https://oami.europa.eu/eSearch/
3. Romarin - http://www.wipo.int/romarin/
4. TESS http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4804:pvmrqk.1.1
5. Swedish Trademark database https://was.prv.se/VarumarkesDb/searchMain.jsp

Prosím ve výše uvedených databázích pro ochranné známky vyhledejte záznamy
týkající se ochranných známek Škoda a následně zodpovězte (barevně vyznačte)
prosím tyto otázky:
Otázky:
1. Je zobrazený seznam výsledků dostatečně srozumitelný/přehledný?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Romarin

1

2

3

4

5

TESS

1

2

3

4

5

Swe.TD

1

2

3

4

5
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Prosím, vyberte si jeden záznam, který otevřete a odpovězte na následující otázky:
2. Je samotný záznam přehledný?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Romarin

1

2

3

4

5

TESS

1

2

3

4

5

Swe.TD

1

2

3

4

5

3. Obsahuje záznam všechny pro vás zásadní informace?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Romarin

1

2

3

4

5

TESS

1

2

3

4

5

Swe.TD

1

2

3

4

5

Pokud ne, co chybělo? ……………………………………………………………..
4. Je nápověda snadno nalezitelná/jasně označená?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Romarin

1

2

3

4

5

TESS

1

2

3

4

5

Swe.TD

1

2

3

4

5
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5. Jsou podle vás možnosti vyhledávání dostačující?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Romarin

1

2

3

4

5

TESS

1

2

3

4

5

Swe.TD

1

2

3

4

5

Pokud ne, co chybělo?...........................................................................................
6. Seřaďte prosím uživatelské rozhraní podle toho, které je pro vás
nejpřívětivější. (1 - nejpřívětivější, 5- nejméně přívětivé)
ÚPV
eSearch plus
Romarin
TESS
Swedish Trademark Database
7. Seřaďte prosím jednotlivé databáze podle toho, která se vám zdá (pro vás)
uživatelsky nejpřehlednější. (1 - nejpřehlednější, 5- nejméně přehledná)
ÚPV
eSearch plus
Romarin
TESS
Swedish Trademark Database
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8. Co vás nejvíce v dané databázi oslovilo/zaujalo?
ÚPV
eSearch plus
Romarin
TESS
Swedish Trademark Database
9. Chcete něco doplnit? něco vám chybělo? Chcete vypíchnout něco s čím jste
byl/a spokojen/a?
Otevřená otázka:.........................................................................................................
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Průmyslové vzory a jejich testované databáze:
1. ÚPV - http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databazeprumyslovych-vzoru/narodni-databaze.html
2. eSearch plus - https://oami.europa.eu/eSearch/
3. Hague Express - http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
4. USPTO PatFT - http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
5. Swedish Design Database - https://was.prv.se/DesignDb/searchMain.jsp

Prosím ve výše uvedených databází pro průmyslové vzory vyhledejte záznamy
týkající se průmyslových vzorů třídy 14-04 Locarnského třídění (uživatelská rozhraní
(interface), okna (windows) a ikony) a následně zodpovězte (barevně vyznačte)
prosím tyto otázky:
Otázky:
10. Je zobrazený seznam výsledků dostatečně srozumitelný/přehledný?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Hague
Express

1

2

3

4

5

PatFT

1

2

3

4

5

Swe.DD

1

2

3

4

5
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Prosím, vyberte si jeden záznam, který otevřete a odpovězte na následující otázky:
11. Je samotný záznam přehledný?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Hague
Express

1

2

3

4

5

PatFT

1

2

3

4

5

Swe.DD

1

2

3

4

5

12. Obsahuje záznam všechny pro vás zásadní informace?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Hague
Express

1

2

3

4

5

PatFT

1

2

3

4

5

Swe.DD

1

2

3

4

5

Pokud ne, co chybělo?...........................................................................................
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13. Je nápověda snadno nalezitelná / jasně označená?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Hague
Express

1

2

3

4

5

PatFT

1

2

3

4

5

Swe.DD

1

2

3

4

5

14. Jsou možnosti vyhledávání dostačující?
Ano

Spíše ano

Ani ano ani
ne

Spíše ne

Ne

ÚPV

1

2

3

4

5

eSearch
plus

1

2

3

4

5

Hague
Express

1

2

3

4

5

PatFT

1

2

3

4

5

Swe.DD

1

2

3

4

5

Pokud ne, co
chybělo?........................................................................................................
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15. Seřaďte prosím uživatelské rozhraní podle toho, které je pro vás
nejpřívětivější. (1 - nejpřívětivějšíí, 5- nejméněpřívětivé)
ÚPV
eSearch plus
Hague Express
PatFT
Swedish Design Database

16. Seřaďte prosím jednotlivé databáze podle toho, která se vám zdá (pro vás)
uživatelsky nejpřehlednější. (1 - nejpřehlednější, 5- nejméně přehledná)
ÚPV
eSearch plus
Hague Express
PatFT
Swedish Design Database
17. Co vás nejvíce v dané databázi oslovilo?
ÚPV
eSearch plus
Hague Express
PatFT
Swedish Design Database
18. Chcete něco doplnit? něco vám chybělo? Chcete vypíchnout něco s čím jste
byl/a spokojen/a?
Otevřená otázka:.........................................................................................................

Mnohokrát vám děkuji za vaši ochotu a čas k vyplnění tohoto dotazníku!
Bc. Věnceslava Zellerová
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