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1 Úvod
Historie lidské civilizace je historií technického pokroku. Technický pokrok od prvních
jednoduchých nástrojů a ovládnutí ohně umožnil lidstvu přeměnit izolované tlupy lovců a sběračů
na první usedlé zemědělce a první obyvatele měst. Technologický pokrok znamenal, že jediným
každodenním úkolem člověka již nebylo pouze zajistit přežití a civilizace se tak mohla rozvíjet
díky příležitostem, které přinesla specializace. Vše, co bylo lidstvem od počátku vytvořeno, bylo
výsledkem kreativity a inteligence lidského ducha a je nazýváno duševním vlastnictvím. Technické
a ekonomicky využitelné aspekty duševního vlastnictví se nazývají vlastnictvím průmyslovým.
Průmyslové vlastnictví představuje technologické inovace, design výrobků, označení uplatněná
v obchodu, která jsou zákazníky rozpoznatelná pro kvalitu a vlastnosti a označení, která vyjadřují
zvláštní vztah s určitým územím nebo kulturou. Předměty průmyslového vlastnictví jsou i zvláštní
a exkluzivní postupy a znalosti, které se uplatňují v obchodě a vývoji a které slouží jejich majitelům
k získání výhody nad konkurenty. Obecně řečeno, bez předmětů průmyslového vlastnictví by se
civilizace nemohla rozvinout a bez jejich právní ochrany by téměř jistě stagnovala.
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl pojednat o právech k průmyslovému
vlastnictví z hlediska jejich historického vývoje, současného stavu a perspektiv budoucího vývoje.
Záměrem je představit vymezení pojmu průmyslového vlastnictví, pojednat o historii ochrany,
představit základní mezinárodní úmluvy vztahující se k ochraně průmyslového vlastnictví
a pojednat o základních mezinárodních organizacích působících v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví. Zvýšenou pozornost bude práce věnovat jednotlivým formám ochrany průmyslového
vlastnictví, a to z pohledu jejich vývoje, mezinárodních úmluv, které jednotlivé formy upravují,
mezinárodních organizací a úřadů zřízených pro jejich ochranu, současného stavu a perspektiv
vývoje budoucího. Ve zvláštní kapitole se práce také zaměří na otázku vynucování práv
průmyslového vlastnictví. Závěrem práce pojedná o současných problémech a vývojových
tendencích mezinárodněprávní ochrany práv průmyslového vlastnictví.
V první kapitole práce bude nejdříve pojednáno o pojmu průmyslových práv a některých
jeho základních zásadách. Průmyslová práva budou zařazena do širšího rámce práv duševního
vlastnictví s poukázáním na odlišnosti. Práce se dále zabývá historickým vývojem ochrany práv od
dávnověku až do období průmyslové revoluce devatenáctého století, kdy došlo k přijetí první
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mezinárodní úmluvy s širokým záběrem úpravy a větším počtem smluvních členů, Pařížské unijní
úmluvy z roku 1883.
Práce Pařížskou unijní úmluvu rozebere z hlediska přínosu pro mezinárodní úpravu
ochrany průmyslových práv. Pařížská unijní úmluva zakotvuje do mezinárodního práva základní
principy ochrany průmyslového vlastnictví, které budou v rámci výkladu představeny. Podobně
pojedná kapitola o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která znamenala
zásadní posun mezinárodní úpravy na konci dvacátého století. V rámci práce budou představeny
dvě zásadní mezinárodní organizace, a to Světová organizace duševního vlastnictví a Světová
obchodní organizace a vybrané organizace regionální. Jelikož většina relevantních mezinárodních
úmluv a také hlavní mezinárodní organizace i organizace regionální záběrem své úpravy
a působnosti přesahují oblast práv průmyslového vlastnictví omezí se práce pouze na relevantní
ustanovení úmluv a na představení relevantní agendy mezinárodních organizací. V případě
Světové obchodní organizace bude věnována zvláštní pozornost procesu řešení sporů mezi
členskými státy.
Podstatná část diplomové práce je věnována rozboru jednotlivých práv duševního
vlastnictví, představení jejich historického vývoje, základní mezinárodní úpravy podle současného
platného stavu a případných připravovaných revizí. Zvláštní pozornost bude v rámci této kapitoly
věnována mezinárodněprávní ochraně vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií
integrovaných obvodů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Okrajově
se práce také zmíní o problematice ochrany nových rostlinných odrůd, obchodního jména
a obchodního tajemství. V rámci této části bude pojednáno také o úpravě podle základních smluv
a agendě mezinárodních organizací uvedených v předchozích kapitolách. U každé z forem ochrany
bude také pojednáno o relevantní úpravě v rámci práva Evropské unie.
Samostatnou kapitolou zamýšlí práce pojednat o otázce vynucování práv, kde bude
představena především mezinárodní úprava Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví a orgány působící v rámci uvedených mezinárodních organizací. V závěrečné kapitole
budou představeny a dále rozebrány současné problémy v oblasti ochrany práv průmyslového
vlastnictví a její vývojové tendence. Zvláštní pozornost bude věnována otázkám rozvoje a vztahu
mezi rozvojovými a rozvinutými státy. Pozornost bude věnována také současným výzvám, které
jsou spojeny s rapidním technologickým pokrokem v určitých odvětvích techniky.
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2 Vymezení pojmu průmyslového vlastnictví
Pojem průmyslového vlastnictví spadá pod širší pojem duševního vlastnictví, které je
jednou z forem vlastnictví. Vlastnictvím právní nauka rozumí neomezené výlučné právo k věci.
Vlastnictví pak spočívá v právu věc užívat, s věcí libovolně nakládat. Toto právo lze omezit pouze
zákonem nebo dohodou s jinou osobou. Vlastnictví je také přímé tedy nezávislé na právu jiného.
Vlastnictví také spočívá výlučné možnosti vlastníka bránit se každému neoprávněnému zásahu do
věci.1 Podle současné česká právní úpravní úpravy jsou průmyslová práva považována za věc
v právním smyslu.2 Předmětem práv průmyslového vlastnictví (jako jsou majetková práva
z patentu, z ochranné známky aj.) jsou podle platné3 právní úpravy Občanského zákoníku
nehmotné movité věci.4
Pro většinu průmyslových práv platí, že jsou absolutní povahy (s výjimkou označení
původu a zeměpisných označení). Jejich vlastník má tedy právo proti všem. Absolutní povaha
těchto práv je omezena právními předpisy, úředním výrokem nebo smluvně. Podstatným
a charakteristickým rysem vlastnického práva k předmětům průmyslového vlastnictví, který práva
průmyslového vlastnictví odlišuje také od ostatních práv duševního vlastnictví je, že je jeho vznik
závislý na úředním výroku (respektive zápisu do rejstříku). Úředním výrokem je vlastníku
průmyslového práva udělena veřejnoprávní výsada.5 Přihlašovatel musí pro získání ochrany
podstoupit zákonem určený postup, který spočívá v provedení formálního úkonu v podobě podání
přihlášky a zaplacení správního poplatky. Získaná ochrana je pak účinná jen na území, pro které
byla poskytnuta (princip teritoriality).6

1

DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva, Praha: Wolters
Kluwer, 2015, s. 31-33.
2
KRATOCHVÍL, Josef. Nový občanský zákoník a oblast průmyslového vlastnictví. V JAKL, Ladislav. Nový
občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press. 2014. s. 21.
3
Předchozí právní úprava pracovala s pojmem nehmotných statků jako zvláštních předmětů právních vztahů
s nehmotnou povahou, nejednalo se o věci a duševní vlastnictví nebylo chápáno jako zvláštní kategorie vlastnictví,
ale jako specifický soubor nehmotných hodnot a osobních majetkových práv k nim. Podle BOHÁČEK, Martin.
Nehmotné věci v duševním vlastnictví podle nového občanského zákoníku. V JAKL, Ladislav. Nový občanský
zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press. 2014. s. 53.
4
BOHÁČEK, Martin. 2014. op. cit. s. 40.
5
KRATOCHVÍL, Josef. 2014. op. cit. s.20-22.
6
JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana, 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press,
2014. s. 35.
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Jelikož v českém právním řádu nenalezneme legální definici pojmů průmyslového
a duševního vlastnictví, je potřeba obrátit se na právní nauku. Předmětem duševního vlastnictví
jsou nehmotné věci vzniklé duševní činností člověka. Duševní vlastnictví se pak dále tradičně dělí
na práva k předmětům průmyslového vlastnictví, práva autorská a práva související.7 Při definici
průmyslového vlastnictví řada autorů nejčastěji přistoupí k výčtu práv, která jsou považovány za
práva průmyslového vlastnictví. Definici pojmu z českých autorů nabízí například profesor Martin
Boháček: „průmyslové vlastnictví představuje souhrn zvláštních absolutních majetkových práv
k nehmotným statkům průmyslově (tj. opakovatelně hospodářsky) využitelným, jejich právní
ochranu.“8 Jan Hák ve svém pojednání o definici průmyslového vlastnictví tuto definici
vyzdvihuje jako velmi zdařilou. Především proto, že zachycuje základní rys průmyslového
vlastnictví, který spočívá v existenci zvláštních absolutních průmyslových práv. Zdůrazňuje ovšem
základní principy teritoriality, časové omezenosti ochrany a potenciální ubikvity. Potenciální
ubikvitou se rozumí nezávislost předmětu ochrany průmyslového vlastnictví na hmotném
substrátu, ve kterém je obsažen. Tedy, že předmět průmyslového vlastnictví může být kýmkoli
opakovaně využit kdekoliv a kdykoliv, aniž by se byl spotřebován nebo ztratil na hodnotě.9
Průmyslové vlastnictví je pojímáno jako součást soukromého práva, vzhledem ke svým
specifikům ovšem obsahuje i četné veřejnoprávní prvky. Jak již bylo uvedeno specifické je svou
povahou nehmotných věcí a způsobem vzniku a zániku právní ochrany. 10 Předměty ochrany
prostřednictvím práva průmyslového vlastnictví jsou využitelné v průmyslu a práva k označení
jsou užívána v rámci široce pojaté hospodářské činnosti.11
S výčtem práv spadajících do práv průmyslového vlastnictví přišla v rámci mezinárodního
práva poprvé Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Ta v článku 1 vymezuje
předmět průmyslového vlastnictví následujícím výčtem:12 patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno
a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. S tím, že dodává, že dalším úkolem
ochrany průmyslového vlastnictví je také potlačování nekalé soutěže. Problémem tohoto výčtu je,
7

JAKL, Ladislav.2014. op. cit. s. 32-35.
BOHÁČEK, Martin; JAKL, Ladislav. Právo duševního vlastnictví. Praha: Oeconomia. 2002. s. 6.
9
HÁK, Jan. Potřebujeme definici průmyslového vlastnictví? Průmyslové vlastnictví, 2008, 4
10
SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví: vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, označení původu a
zeměpisná označení. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, Studijní texty, s.12-15.
11
JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 34.
12
Výčet obsažený v oficiálním českém překladu Stockholmské revize z roku 1967.
8
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že ne všechny uvedené předměty jsou v dnešní době součástí pozitivního práva. Pojmy „tovární
nebo obchodní známky“ stejně jako pojem „známky služeb“ dnes nejčastěji spadají pod pojem
„ochranné známky“.13
Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví ve svém vymezení pojmu
duševní vlastnictví odkazuje na Pařížskou úmluvu, Bernskou úmluvu o ochraně literárních děl
(1886) a Římskou úmluvu na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových organizací (1961). Dohoda se vztahuje na tyto předměty ochrany duševního
vlastnictví: autorské právo a práva příbuzná, ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové
vzory, patenty, topografie integrovaných obvodů a ochranu nezveřejněných informací. Další
možné vymezení pojmu průmyslového vlastnictví nabízí Úmluva o zřízení světové organizace
duševního vlastnictví (známá pod zkratkou WIPO), která ve svém vymezení pojmu práv duševního
vlastnictví (článek 2 WIPO) uvádí následující práva: práva k literárním dílům, k výkonům
výkonných umělců, k vynálezům, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům,
k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, k obchodním jménům a obchodním názvům,
na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti
průmyslové, vědecké literární a umělecké.14
Z toho je patrno, že na mezinárodním poli chybí jasný a kompletní výčet práv
průmyslového vlastnictví. Nejednotnost je důsledkem skutečnosti, že v mezinárodním měřítku
chybí univerzální mezinárodní autorita, která by poskytla jednotnou definici a výčet. Typické pro
oblast průmyslových práv je také dynamika, pokud jde o vývoj stavu techniky a vědecký pokrok,
na které právní úprava musí neustále reagovat. Jak je vidět z měnících se výčtů, mezinárodní, ale
i národní právní úprava může jen reflektovat soudobý stav techniky a pokroku.
Přes určité národní a regionální výjimky, se právní ochrana předmětů průmyslového
vlastnictví nejčastěji uskutečňuje udělením ochranného dokumentu nebo prostřednictvím
registrace předmětu ochrany do národně případně mezinárodně vedeného rejstříku. Patent je
ochranným dokumentem v případě vynálezů. Další předměty průmyslového vlastnictví, o kterých
bude v této práci podrobně pojednáno, podléhají zápisu. Konkrétně se jedná o užitné vzory,
13

V rámci české právní úpravy pojem „obchodní jméno“ může působit komplikace vzhledem k ustanovením o
obchodní firmě v českém platném právu. Podle: HÁK, Jan. 2008. op. cit. s. 109-110.
14
MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Jakou definici průmyslového vlastnictví potřebujeme? Právní Fórum.
2009, 6(2). s. 48-49.
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průmyslové vzory, ochranné známky, topografie integrovaných obvodů, označení původu
a zeměpisná označení. Některé právní řády poskytují ochranu určitým souvisejícím právům
i prostřednictvím úpravy nekalé soutěže (v případě obchodního tajemství a know-how).

2.1 Základní principy práva ochrany průmyslového vlastnictví
Na tomto místě je vhodné obecně si přiblížit základní principy práva ochrany průmyslového
vlastnictví. Do mezinárodního práva byly mnohé principy ochrany ukotveny Pařížskou úmluvou
na ochranu průmyslového vlastnictví. K podrobnějšímu pojednání o těchto principech pak bude
přistoupeno v kapitole věnující se této úmluvě.

Princip výlučné ochrany
Poskytnutím právní ochrany předmětu průmyslového vlastnictví získává jeho majitel
výlučné právo s předmětem ochrany nakládat. Tedy využívat jej, udělovat licence, převést své
právo na jiného nebo dát předmět práva do zástavy. Doba platnosti ochrany se počítá od přihlášky,
účinky nastávají až od udělení ochrany. U patentů se rozlišuje přímé a nepřímé užívání vynálezu,
obojí je možno užívat jen se svolením majitele patentu. Přímé užívání spočívá ve vyrábění,
nabízení, uvádění na trh nebo používání předmětu patentu, případně dovážení, skladování nebo
jiné nakládání s výrobky z předmětu patentu. Za nepřímé užívání se pokládá dodávání nebo
nabízení prostředků týkajících se podstatného prvku chráněného vynálezu (například prodej
součástek vynálezu). U ochranných známek požívá majitel známky výlučného práva užívat
ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami. Za užívání známky se považuje její
umísťování na výrobky nebo obaly, nabízení nebo skladování výrobků nebo služeb pod tímto
označením, stejně tak jako jejich dovoz nebo vývoz a užití v listinách a reklamě. U zapsaného
označení původu a zeměpisného označení platí, že je jej oprávněn užívat každý, kdo vyrábí,
zpracovává nebo připravuje zboží s odpovídající kvalitou nebo vlastnostmi na vymezeném území.
Doba ochrany je ovšem časově omezena a spojena s platbou udržovacích poplatků.15

15

JAKL, Ladislav. 2004. op. cit. s.47-49.
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Princip teritoriality
Principem teritoriality se rozumí skutečnost, že práva vzniklá na základě právní úpravy ve
státě, který je přiznal, jsou uplatnitelná pouze na území tohoto státu.16 I přes dlouhodobé snahy
nebyla doposud zásada teritoriality, která má negativní vliv na mezinárodní obchod, na
mezinárodní úrovni prolomena. Prostřednictvím mezinárodních úmluv jsou negativní účinky
principu teritoriality zmírněny zásadou národního zacházení mezi smluvními stranami. Tato zásada
znamená, že žadatelé o ochranu z jiného smluvního státu mají mít před úřady stejné postavení jako
žadatelé domácí. Po získání ochrany budou podléhat stejným podmínkám a požívat stejná práva.17

Princip priority
Priorita je přednostním právem na poskytnutí právní ochrany před každým, kdo má prioritu
pozdější. Teorie práva průmyslového vlastnictví rozlišuje mezi několika druhy priority a to:
prioritou vytvoření, prioritou užívání, prioritou přihlášení, prioritou výstavní, prioritou národní
a mezinárodní. Priorita užívání má význam pro práva označení a obchodní jméno tam, kde je státem
přiznána ochrana nepodmíněná udělením ochrany příslušným orgánem. Výstavní prioritu upravují
v některých právních řádech zákony o vynálezech, průmyslových vzorech či případně ochranných
známkách.

Z hlediska praxe je ovšem nejvýznamnější priorita přihlášení k právní ochraně

zakotvená do mezinárodní ochrany Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví (tzv.
unijní priorita) 18, jak o ní bude pojednáno v dalších částech této práce.

16

DOI, Teruo. The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflict of Laws: A Review of Japanese Court
Decisions. Fordham International Law Journal. 2002. 26 (2). s. 378-379.
17
HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo. Vysoká škola aplikovaného práva, 2005,
2, s. 12.
18
KNAP, Karel; OPTLOVÁ, Milena; KŘÍŽ, Jan; RŮŽIČKA, Michal. Práva k nehmotným statkům. 1.vyd. Praha:
Codex, 1994, s. 25-26.
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3 Historický základ problematiky mezinárodněprávní ochrany
průmyslového vlastnictví
Před tím, než přistoupíme k pojednání o současné mezinárodní úpravě práv průmyslového
vlastnictví, je jistě vhodné alespoň v krátkosti představit historický vývoj ochrany práv od prvních
zmínek ve starověku až po zásadní a rapidní rozvoj spojený s průmyslovou revolucí devatenáctého
století.
Snahu o ochranu těch práv, která dnes nazýváme právy průmyslového vlastnictví, je možné
vysledovat ve velké části zaznamenané historie lidské společnosti. Za jednu z prvních
dochovaných forem ochrany se považuje zákon starořecké republiky Syrabis, kde byly po dobu
jednoho roku chráněny zvláště vybrané nové pokrmy proti napodobování konkurencí.19 Na druhou
stranu debata o tom, jakým způsobem přistupovat k novým vynálezům a objevům je patrná již
v klasickém antickém období. Aristoteles se vymezoval proti tomu, aby se těm, kteří přijdou
s novým technickým vylepšením, prokazovaly nějaké zvláštní pocty. Řečtí filosofové měli
technické vědy v malé oblibě a považovali je za nevhodné zájmu svobodných občanů. Podobně
v antickém Římě, který převzal mnoho z řeckých tradic, nebyla technická vylepšení právním
řádem příliš podněcována a podporována. Za císařského období pozdního Říma došlo k uzákonění
nelegálnosti monopolů jakékoliv formy. Ochrana hospodářské stránky duševního vlastnictví
v antickém období prakticky chybí, snahy o potlačení napodobenin a krádeží byly spojeny spíše
s ochranou pověsti a dobrého jména než s ochranou vlastnictví a ušlým ziskem.20 V Římě se tak
spíše objevují základy ochrany práva na označení, kdy například výrobci keramiky či obchodníci
se zbožím opatřovali své výrobky a zboží individuální značkou. Soudy v období Říma (ale
i později) na základě obyčejového práva řešily spory s padělateli, kde výrobci museli prokazovat
nejen, to že jsou původci originálu výrobků ale také, že se těší dobré pověsti, do které bylo
paděláním zasaženo.21

19

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vyd., Praha: C. H. Beck,
2011, Beckovy právnické učebnice, s. 12.
20
CHISUM, Donald S.; NARD, Craig Allen; SCHWARTZ, Herbert F.; NEWMAN, Pauline; KIEF, F. Scott.
Principles of Patent Law: Cases and Materials. 2. vyd. New York: Foundation Press, University Casebook Series,
2001.s 7-9
21
TORREMANS, Paul. Holyak and Torremans Intellectual Property Law. 7. vyd. Oxford: Oxford University Press,
2013, s. 8.
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Středověk zaznamenal posun k postupnému doceňování přínosů technického pokroku
a snahu o jeho ochranu a ocenění. Středověká města a státy se snažily o pobízení technického
pokroku prostřednictví udělování koncesí jednotlivým řemeslným cechům a snahou přilákat
pobídkami řemeslný talent ze zahraničí. Samy cechy a gildy udělovaly vlastní koncese svým
členům na základě vnitřních cechovních řádů. Snaha o právní ochranu prostřednictvím právních
nástrojů v tomto období, až na výjimky, ovšem chybí.22 Ve středověkém Tyrolsku čtrnáctého
století se objevují privilegia pro ty, co přišli s novými zlepšeními v oblasti hornictví. Nebo roku
1421 udělený Florentský patent udělený pro konstrukci lodě dovážející mramor pro stavbu
florentské katedrály.23
Za první, právně plně ukotvenou, formu ochrany inovací v oblasti technických vylepšení
se ovšem považuje až Benátský patentový zákon z roku 1474, kterým došlo k zakotvení již dříve
existujícího obyčeje. Účelem tohoto zákona bylo především motivovat a odměňovat vynálezce,
a ne tolik zabraňovat monopolizaci. Benátský patentový zákon nechránil pouze občany městského
státu ale kohokoliv, kdo přijde s vynálezem, který prospívá státu. Zákon obsahoval časové omezení
exkluzivních práv, a to na 10 let a ustanovení o náhradě škody, která připadne vynálezci v případě,
že je jeho vynález nelegálně kopírován nebo jsou jeho výhradní práva jinak porušována.24 Tento
renesanční zákon tak již obsahoval vymezení principů, která se později stanou zásadní pro moderní
patentový systém jako je snaha o rozvoj znalostí ve státě, právo autora na prospěch z vynálezecké
činnosti a závazek odměňovat vynaložené úsilí. Nadčasovost Benátského patentového zákona je
spatřována i v tom, že oproti pozdějším anglickým patentovým zákonům pojal práva vynálezce
jako práva obecná, a ne pouze jako panovníkem individuálně udělená privilegia.25 Postupem času
se i prostřednictvím migrujících italských řemeslníků tyto zárodky kodifikované ochrany
průmyslového vlastnictví rozšiřují do dalších Evropských zemí jako je Francie, Nizozemí,
Německo a Anglie.26

22

CHISUM, Donald S. 2001, op. cit. s. 10.
ADELMAN, Martin J; RANDALL R. Rader; THOMAS John R; WEGNER, Harold C. Cases and Materials on
Patent Law. 2. vyd. St.Paul: West Group, Amercan Casebook Series, 2003, s. 8.
24
CHISUM, Donald S. 2001. op. cit. s. 11.
25
YU, Peter. Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property Regime. Loyola of Los Angeles
Law Review. 38, 2004, s. 330-332.
26
Mezi anglickými zákonodárci v období přijetí zákona o patentech převládal názor, že Anglie zaostává za jinými
evropskými mocnostmi, a to především Francií a Holandskem byli za vynálezce považování i ti kdo výrobek nebo
vynález do Anglie poprvé a řádně importovali. Dle TORREMANS 2013, op. cit. s. 6.
23
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Snaha o potlačení monopolů je spojena s vývojem ochrany průmyslového vlastnictví
především v anglosaském právním prostředí. Angličtí panovníci zprvu velmi liberálně udělovali
nejen patenty, ale i koncese na dovoz a monopolistická privilegia, často jako odměnu nebo na
základě blízkého vztahu příjemce ke koruně. První takový dochovaný královský patent je již z roku
1449.27 Tato praxe byla natolik rozšířená, že se anglická veřejnost brzy domáhala zákonů na
omezení monopolů, jelikož je považovala za porušení common law. Věci se ujal Anglický
parlament a roku 1624 přijal zákon o monopolech, který ustanovil, že veškeré existující monopoly
jsou protizákonné ovšem s výjimkou patentů a výsad udělených na dobu 14 let nebo kratší prvnímu
vynálezci. Zákon o monopolech je mnohdy považován za základ anglosaského práva. Oproti již
zmíněnému Benátskému zákonu zaručuje však nižší úroveň ochrany v méně oblastech. Přesto
Zákon o monopolech zůstal v platnosti po více než 200 let. Úpravy patentových zákonů nejen
v Anglii ale i v Holandsku vedly k požadavku specifikace vynálezeckého řešení jako snaha
o rozšíření informací o fungování vynálezu mezi odbornou veřejnost.28
Ve Francii se patentová ochrana uzákoňuje v období Velké francouzské revoluce, kdy je
roku 1791 schválen zákon o patentech, který přiznává autorská práva a poskytuje dočasnou ochranu
užitků z objevu. Na druhé straně Atlantiku se ve stejné době americké kolonie inspirují anglickým
patentovým právem., při vytváření vlastní právní úpravy. V průběhu války za nezávislost byl do
americké ústavy přijat článek, který zmocňuje americký Kongres k udělování exkluzivních práv
na inovační práci a objevy jako podnět pro pokrok ve vědě a užitném umění.29 Na to navazovaly
patentové zákony z let 1790 a 1793, kde se již objevuje moderní pojetí patentového vynálezu
pojatého jako nové a užitečné umění, stroj, výrobek nebo složení látky a také jakékoliv jejich
užitečné zlepšení.30
Rozvoj patentové ochrany a dalších forem ochrany průmyslového vlastnictví je
neoddělitelně spjat s rapidním technologickým pokrokem, který přinesla průmyslová revoluce
osmnáctého a devatenáctého století. Průmyslová revoluce znamenala rostoucí objem výroby
a usnadnění přepravy zboží na stále se zvětšující vzdálenosti a přes státní hranice. Především
v oblasti patentů a také ochranných známek se tak umocňuje potřeba chránit průmyslové

27

HORÁČEK, Roman.2011, op. cit. s. 13.
CHISUM, Donald S. 2001. op. cit. s. 13-15.
29
ADELMAN, Martin J. 2003. op. cit. s. 9-10.
30
HORÁČEK, Roman.2011, op. cit. s. 14.
28
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vlastnictví, a to nejen na národní ale i na mezinárodní úrovni prostřednictvím bilaterálních a později
multilaterálních smluv.31
V devatenáctém století přistupovaly zprvu jednotlivé státy k ochraně průmyslového
vlastnictví především formou bilaterálních smluv. Většina těchto smluv upravovala především
problematiku ochranných známek, menší část pak také průmyslové vzory a modely. Ochrana
patentů nebo obchodních jmen byla v bilaterálních dohodách velmi vzácná. To se projevilo na
mezinárodní výstavě ve Vídni v roce 1873, které se zprvu zavázalo účastnit jen malé množství
vynálezců, především z obavy, že jejich vynálezy budou bez jejich svolení kopírovány a užívány,
aniž by se jim dostalo kompenzace. Vídeňská vláda v reakci na to narychlo svolala kongres, který
se měl zabývat výhradně otázkou patentů. Mezinárodní debata o problému ochrany vystavovaných
vynálezů, Vídeňský kongres a následný zvláštní Rakouský zákon, který je měl chránit, byly prvním
krokem na cestě k mezinárodnímu řešení v oblasti ochrany průmyslových práv.32
O pět let později svolal Francouzský ministr obchodu mezinárodní kongres pro průmyslová
práva. Jak je již z názvu patrné, tento kongres byl svým záběrem širší než předchozí kongres ve
Vídni, jeho záměrem bylo postihnout i ochranné známky, design, modely obchodní jména,
fotografie a průmyslové odměny. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů. 33 První pařížská
konference se snažila o nalezení společných hodnot mezi zúčastněnými státy. Mezi první úspěch
byla shoda na potřebě národního zacházení pro zahraniční občany a deklarace toho, „že právo
vynálezce je právem vlastnickým, které občanské právo nezakládá, ale pouze reguluje“. Byla
vytvořena trvalá mezinárodní komise a připraven projekt mezinárodní unie na ochranu
průmyslového vlastnictví.34 Druhá mezinárodní konference v Paříži z roku 1880 posunula vývoj
ochrany průmyslových práv dále, když připravila návrh Unijní smlouvy, jehož velká část přetrvala
do roku 1883, kdy byla přijata Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.

31

GRABER, Christoph B; LAI, Jessica C. Intellectual Property: Law in Context. University of Lucerne Switzerand:
i-call Working Paper No. 1, 2014. s. 4.
32
YU, Peter. 2004 op. cit. s. 345-347.
33
Mezi zúčastněnými státy byly velké rozdíly v pojetí průmyslové ochrany. Státy jako Nizozemí a Švýcarsko
neposkytovaly v té době žádnou patentovou ochranu a v Německu bylo v tomto období velmi dominantní protipatentové hnutí. YU, Peter. 2004, op. cit. s. 349.
34
SEVILLE, Catherine. The Principles of International Intellectual Property Protection: From Paris to Marrakesh.
The WIPO Journal, 2013, 1, s. 96.
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4 Významné mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví

Obsahem této kapitoly je představení základních mezinárodních úmluv v oblasti ochrany
průmyslového vlastnictví. V rámci této kapitoly budou blíže představeny dvě mezinárodní úmluvy,
které svým rozsahem a důležitostí ovlivňují všechny aspekty mezinárodní ochrany práv
průmyslového vlastnictví, a to Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohoda
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. O ostatních mezinárodních úmluvách bude
pojednáno v rámci kapitoly o jednotlivých oblastech ochrany průmyslového vlastnictví. Cílem této
kapitoly je zasadit jednotlivé úmluvy do historického kontextu a pojednat o jejich obsahu
a významu.

4.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Jak již bylo zmíněno výše, Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku
1883 (dále také jako „Pařížská úmluva“ nebo „PUÚ“) je první mezinárodní úmluvou, která
upravuje problematiku průmyslového vlastnictví komplexně a mnohostranně. Byla přijata na
diplomatické konferenci v Paříži, která navázala na práci vykonanou na Vídeňském kongrese
o průmyslovém vlastnictví z roku 1873, Mezinárodním kongresu o průmyslovém vlastnictví z roku
1878 a na diplomatickou konferenci z roku 1880.35 Návrh na vytvoření unie členských států
úmluvy přišel ze strany Francie, která během vyjednávání zastávala názor, že navrhované unie pro
ochranu průmyslového vlastnictví má mít co největší pravomoci a být modelována podle
Francouzského práva. Konečná podoba této unie ovšem byla kompromisem mezi zastánci
nadnárodního a mezivládního přístupu k jejímu vytvoření.36
Pařížská úmluva nepřinesla sjednocení odlišných národních úprav, přesto však znamenala
výrazný pokrok v oblasti mezinárodní ochrany průmyslových práv, a to tak že mimo jiné:
35

HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo. Vysoká škola aplikovaného práva, 2005,
2, s. 14.
36
YU, Peter. 2004. op. cit. s. 349-351.

16

ustanovila Unii na ochranu průmyslového vlastnictví (dále také jako „Unie“), princip národního
zacházení, mezinárodní právo přednosti (priority), nezávislost udělených patentových ochran37
a další principy, které budou následovně rozebrány.38
V první skupině ustanovení obsažených v Pařížské úmluvě jsou ustanovení týkající se
mezinárodního práva veřejného, regulace práv a povinností členských států a vytvoření orgánů
Unie.
Vytvoření Unie Pařížská úmluva zmiňuje hned v článku 1, administrativní náležitosti Unie
jsou pak uvedeny v článku 13 a následujících, kde je ustanoveno Shromáždění všech členských
států jako vrcholný orgán Unie. Exekutivním orgánem Shromáždění je Výkonný výbor (článek
14), tvořený zástupci jedné čtvrtiny zemí Unie a volený na období tří let. Pále je pak PUÚ
ustanoven Mezinárodní úřad v čele s generálním ředitelem, který zajišťuje administrativní chod
Unie. Struktura a postavení Unie jsou přizpůsobeny Světové organizaci duševního vlastnictví
(WIPO), vzniklé roku 1967. Mezinárodní úřad (článek 15) slouží jako sekretariát Unie, zároveň
plní roli orgánu WIPO jako společný orgán pro Pařížskou unii a pro Bernskou unii na ochranu děl
literárních a uměleckých.39 Vytvořením společného orgánu pro obě unie byl tak dokončen proces
jejich sjednocování pro oblast duševního vlastnictví obecně.40
Unie také pracuje s vlastním rozpočtem (článek 16), který je tvořen příspěvky členských
států a vlastními zdroji Unie. Mezi vlastní zdroje Unie patří poplatky za služby poskytované
Mezinárodním úřadem, prodej publikací, dary, odkazy, nájemné a další příjmy.
Pařížská úmluva předpokládá své revize prostřednictvím konferencí delegátů členských
států (Článek 18). Úmluva také umožňuje jednotlivým členským státům sjednávat mezi sebou
zvláštní dohody o ochraně průmyslového vlastnictví za předpokladu, že nebudou v rozporu

37

YU, Peter. 2004. op. cit. s. 352-353.
Následující výklad o Pařížské unijní úmluvě vychází z poslední, Stockholmské revize PUÚ z roku 1967.
39
Bernská unie se vyvinula na základě snahy o ochranu práv autorských. K jejímu vytvoření došlo ve shodném
období jako v případě Pařížské unie. Podobně jako Pařížské unie byla Bernská postupně utvořena na mezinárodních
kongresech, z nichž první byl roku 1858 v Bruselu a byl završen na konferenci v Bernu roku 1886. Podle YU, Peter.
2004. op. cit. s. 335-338.
40
JENERÁL, Emil. Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. 4. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. s.
23.
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s Úmluvou. Ustanovuje pravidla pro přistoupení třetích stran a způsob řešení sporů mezi členskými
státy (článek 16).41
Přestože jejím přijetím nedošlo ke sjednocení právní úpravy, PUÚ stanovila zásady, podle
kterých mají jednotlivé členské státy povinnost či možnost vytvářet vlastní právní normy a jak se
podílet na mezinárodní ochraně průmyslového vlastnictví prostřednictvím Unie. Unijní země mají
možnost omezit udělování ochrany průmyslového vlastnictví, které by využívalo znaků státní
svrchovanosti, úředních značek apod. napříč celou Unií (článek 6ter). Každá země je povinna zřídit
národní úřad pro průmyslové vlastnictví, který bude zajišťovat vedení přihlášek a pravidelně
podávat informace veřejnosti (článek 12). Právo podílet se na chodu Unie a revizích PUÚ (články
13, 17, 18), přispívat podle rozpočtového klíče do rozpočtu Unie (článek 16) a sjednávat mezi
sebou zvláštní dohody (článek 19).
Zvláštní dohody mezi státy mohou mít jak formu bilaterálních, tak multiraterálních úmluv,
platí pro ně stejné zásady jako pro PUÚ a svým obsahem se Pařížské úmluvě nesmí příčit.
Mnohostranné dohody upravují jen jednu oblast ochrany průmyslového vlastnictví. PUÚ k nim má
obecnou povahu a platí podpůrně v těch otázkách, kterými se zvláštní dohody nezabývají. Od
přijetí Pařížské úmluvy byla sjednána řada takovýchto úmluv.42 Velké části z nich bude věnována
pozornost v dalších částech této práce.
Podle článku 28 mohou být veškeré spory mezi unijními zeměmi, které nebudou vyřešeny
vzájemným jednáním nebo společně ujednaným způsobem řešení, předloženy Mezinárodnímu
soudnímu dvoru v Haagu. Tento článek v sobě ale obsahuje ustanovení, které umožňuje unijním
zemím při přístupu nebo ratifikaci Úmluvy učinit výhradu a nebýt tím to článkem vázána. Výhrada
může být kdykoliv odvolána, a to pouhým oznámením generálnímu řediteli.
Problém ochrany vystavovaných výrobků a vynálezů, který byl prvotním podmětem pro
snahu o mezinárodní řešení otázky ochrany průmyslového vlastnictví, je PUÚ řešen v článku 11.
Unijní země jsou povinny poskytovat vystavovaným vynálezům, užitným nebo průmyslovým

41

BODENHAUSEN, G.H. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property. Ženeva: WIPO Publications, 1967, 225 s.
42
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 23-24.
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vzorům a modelům, stejně tak obchodním nebo továrním známkám, ochranu, pokud budou
vystaveny na úředně schválených mezinárodních výstavách.43
Konference z roku 1883 se účastnilo jedenáct států – Belgie, Brazílie, Francie, Guatemala,
Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Salvador, Srbsko, Španělsko a Švýcarsko.44 O rok později se
připojily další čtyři státy včetně Velké Británie. Pařížská úmluva vstoupila v platnost v červenci
1884. V současné době přistoupilo k Pařížské úmluvě 177 států, z nichž 166 přijalo dnes aktuální
Stockholmskou revizi Pařížské úmluvy.45 PUÚ byla během své platnosti šestkrát revidována (na
základě článku 18) tyto revize byly: Bruselská z roku 1890, Washingtonská z roku 1911, Haagská
z roku 1925, Londýnská z roku 1934, Lisabonská z roku 1958 a konečně Stockholmská z října
1979.46 Revize byly úspěšné v rozvoji některých základních principů (jako je například princip
přednosti), mnohdy ale reflektovaly spíše měnící se politické postoje a základní otázky nebyly vždy
dostatečně adresovány.47
Zásadním přínosem Pařížské unijní úmluvy je ovšem definování a ustanovení základních
principů ochrany průmyslového vlastnictví, které se členské státy zavázaly aplikovat ve svých
právních řádech. Mezi tyto principy se řadí především:
Princip národního zacházení definovaný v článku 2 a. n. Pařížské unijní úmluvy. Toto je
základní a zásadní pravidlo, které znamená, že „příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde
o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které
příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště
stanovených touto Úmluvou.“48 Tedy, že členské státy poskytují na svém území stejnou ochranu
občanům ostatních členských států jako občanům vlastním. Poskytnutí ochrany nesmí být vázáno
43

Takováto dočasná ochrana ovšem neprodlužuje lhůty stanovené pro priority. Při následné registraci mohou členské
státy použít principu výstavní priority nebo nezapočítat vystavení do stavu techniky (tato druhá varianta je v praxi
používána častěji). Podle JAKL, Ladislav 2014, op. cit. s 42.
44
Přestože Nizozemí a Švýcarsko přistoupily k dohodě, sami nadále neposkytovaly patentovou ochranu. Ekvádor
úmluvu jednostranně vypověděl již v roce 1885. Spojené státy se připojily v roce 1887. Čerpáno z YU, Peter. 2004.
op. cit. s. 351.
45
Nejnovějším přistoupivším státem je Afganistán, který ke smlouvě přistoupí v květnu 2017. Seznam států je
k dispozici na: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf (březen 2017).
46
Jelikož unijní státy nejsou povinny přistoupit k nové revizi úmluvy v praxi se stává, že ne všichni členové unie
jsou zavázáni stejnou revizí PUÚ. A tak například Dominikánská republika je jediným státem stále užívajícím
Haagskou revizi. Dva státy jsou stále vázány Londýnskou revizí (Libanon a Nový Zéland) a sedm států Lisabonskou
revizí. Zdroj WIPO op. cit. č. 46.
47
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 8.
48
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Stockholmská revize (vyhl. č. 64/1975 Sb, ve znění vyhl. č.
81/1985 Sb.) dostupné na: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Parizska-umluva.pdf (březen 2017).
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na požadavek, aby měl příslušník členského státu bydliště nebo závod v zemi, kde o ochranu žádá.
Příslušníci třetích státu požívají této ochrany také, ovšem právě za předpokladu, že na území
unijního státu mají bydliště nebo skutečné (opravdové) průmyslové nebo obchodní závody (článek
3).49
Princip mezinárodního práva přednosti (princip priority) definovaný v Článku 4 PUÚ
ustanovuje přednostní právo pro řádné přihlašovatele, kteří podali přihlášku průmyslového
vlastnictví v jedné unijní zemi před přihlašovateli v ostatních zemích s prioritou pozdější. Zároveň
úmluva stanovuje lhůty, do kterých toto právo priority platí. Pro patenty a užitné vzory je tato lhůta
omezená dvanácti měsíci a šesti měsíci pro ochranné známky a průmyslové vzory (článek
4 C- (1)), lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni podání přihlášky.50 Prioritu má podle PUÚ
i taková přihláška, která byla podána později než přihláška se shodným předmětem za předpokladu,
že od předchozí přihlášky žadatel upustil nebo byla zamítnuta. Při uplatňování práva unijní priority
je třeba uvést datum, zemi a číslo první přihlášky, tyto údaje jsou pak zveřejněny v úředním
věstníku příslušných úřadů a uvedeny v patentovém spise. Unijní země si mohou také vyžádat
tzv. prioritní doklad, kterým přihlašovatel potvrdí shodu první přihlášky s přihláškou, u které si
prioritu nárokuje.51
Pro přihlašovatele má unijní právo priority velký praktický význam, není potřeba podávat
přihlášky zároveň ve všech zemích, kde se uchází o registraci, stačí podat přihlášku v jedné zemi
a v ostatních následně právo priority řádně uplatnit. U přihlášek v jiných unijních zemích je třeba
vzít v potaz podmínky pro uplatnění práva přednosti stanovené jednotlivými národními řády.
K prokázání priority podle Pařížské úmluvy musí postačovat úřadem prvního vydání ověřený opis
přihlášky, jejíž priorita se uplatňuje.52

49

Prof. Jakl uvádí, že pojmy „bydliště“ a „sídlo“ uvedené v příslušných článcích PUÚ se vykládají v praxi široce a
zahrnují i pouhou průmyslovou nebo obchodní aktivitu na území členského státu, která je ale skutečná a
dostatečného významu. Více v: JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 37-38.
50
Právo přednosti pro prvního, kdo podá přihlášku se mezinárodně označuje jako „first to file“. Odlišným systémem
je systém přednosti prvního, komu byla udělena národní ochrana „first to invent“ se dnes již v praxi neužívá.
Posledním státem s platným „first to invent“ systémem byly Spojené státy americké, které od tohoto systému
upustily k 16. březnu 2013. Čerpáno z JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 38.
51
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 19.
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JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 40
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Princip nezávislosti udělených právních ochran uvedený v článku 4bis.53 Podle tohoto
článku „Patenty, o než bylo žádáno v jednotlivých unijních zemích příslušníky Unie, nebudou
závislé na patentech, jichž bylo dosaženo pro týž vynález v jiných zemích, ať unijních nebo
neunijních.“ Tedy, že patent udělený jednou zemí nezavazuje jinou unijní zemi k udělení patentu
na týž předmět. O tom, zda bude patent udělen nebo i zrušen rozhoduje tedy úřad průmyslového
vlastnictví dané země samostatně a nezávisle. Dále se stanoví, že patenty nabyté s unijní výhodou
priority budou mít v jednotlivých zemích stejnou dobu trvání, jako kdyby byly žádány nebo
uděleny bez priority. Tedy, že se platnost počítá ode dne podání přihlášky vynálezu, a ne od data
priority. Jednotlivé patenty udělované v unijních zemích jsou na sobě, pokud jde o dobu trvání
a důvody zrušení, plně nezávislé.54 Toto ustanovení se analogicky použije také na průmyslové
a užitné vzory.55
Princip práva na patent a na uvedení jména původce vynálezu v články 4ter.56 Text
Pařížské úmluvy stanoví, že má vynálezce právo být v patentu uveden. Je pak na jednotlivých
unijních státech, jakým způsobem toto právo vynálezci zajistí a za jakých podmínek umožní, aby
se vynálezce mohl tohoto práva vzdát.57 Většina unijních zemí jej zajišťuje tím způsobem, že
uvedení vynálezce vyžaduje již na patentové přihlášce. Právo na udělení patentu má zpravidla
původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. Právo má pak ten, kdo jej první uplatnil podáním
patentové přihlášky. V případě takzvaných „zaměstnaneckých vynálezů“ přechází zpravidla právo
na zaměstnavatele, pokud není smlouvou stanoveno jinak a skutečný autor má pak právo na
odměnu, či právo sám uplatnit, pokud jej zaměstnavatel sám v zákonem stanovené lhůtě neuplatní.
Například český patentový zákon u takovýchto vynálezů stanoví povinnost uvést na přihlášce
autora, případně spoluautory.58
Princip odepření nebo zrušení patentu z důvodu nedovoleného prodeje v článku 4quater.59
Toto ustanovení stanoví že: „udělení patentu nesmí být odepřeno, patent nesmí být zrušen
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Toto pravidlo bylo do PUÚ přidáno na Bruselské revizní konferenci v roce 1900 a dotvořeno na konferencích ve
Washingtonu a Londýně. Podle BODEHAUSEN, G.H. 1967. op. cit. s. 61.
54
JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 43.
55
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 21.
56
Toto ustanovení bylo do PUÚ přijato revizní konferencí v Londýně roku 1934. Podle BODENHAUSEN, G. H.
1967. op. cit. s. 64.
57
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 21.
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JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 44–45.
59
Toto ustanovení bylo přijato na revizní konferenci v Lisabonu v roce 1958. Podle BODENHAUSEN. G.H. 1967.
op. cit. s. 65

21

z důvodů, že prodej patentovaného výrobku nebo výrobku, k němuž se dospěje patentovaným
postupem je národním zákonodárstvím vyloučen nebo omezen“. Toto ustanovení se dotýká
především výrobků jejíchž uvedení na trh je podmíněno souhlasem příslušného státního orgánu,
například léčiv nebo potravin. Důvodem pro přijetí tohoto ustanovení byla skutečnost, že některé
výsledky inovativní činnosti vedou k výrobkům, které neodpovídají požadavkům národních
právních úprav, nebo je jejich výroba a prodej omezena či dokonce zakázána. Přesto podle členů
PUÚ by zakázání patentovatelnosti takových výrobků nebylo spravedlivé (neřkuli nepraktické
napříč unijními státy) jen na základě těchto důvodů, které se mohou v budoucnu (nebo napříč státy)
lišit.60
Princip nucených licencí a předepsaného užití vynálezu ustanovené v článku 5. Toto
ustanovení opravňuje každou unijní zemi zavést legislativu, která by umožňovala udělovat nucené
licence, tak aby se zabránilo možnému zneužívání výlučného práva z patentu, například jeho
neužíváním. V řadě zemí se za takový důvod považuje i ohrožení veřejného zájmu.61 Pokud by
udělení takovéto licence nepostačovalo k dosažení jejího účelu, jsou státy oprávněny patent i zrušit,
ne však dříve než za dva roky od udělení licence. PUÚ stanoví, že o nucenou licenci nesmí být
žádáno před uplynutím lhůty čtyř let od podání přihlášky případně tří let od udělení ochrany.
Nucená licence nesmí být udělena, pokud majitel ochrany ospravedlní svou nečinnost řádnými
důvody. Nucená licence musí být nevýlučná, nepřevoditelná a nesmí být z ní poskytnuta
sublicence.
Princip poshovění pro zaplacení udržovacího poplatku v článku 5bis62. Jelikož praxe
většiny státu je vyžadovat udržovací poplatky pro poskytnuté formy ochrany PUÚ ustanovila
poshověcí lhůtu pro nezaplacené poplatky. Minimální unií garantovaná lhůta je šest měsíců, státy
ji mohou prodloužit, ale nesmí ji zkrátit. Po dobu poshověcí lhůty se na právo hledí jako platné,
státy ale mohou ustanovit, že v případě nezaplacení po skončení lhůty právo zaniká retroaktivně
od začátku jejího plynutí.63
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JAKL, Ladislav. 2014. op. cit. s. 46.
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současná podoba je však dílem revizní konference v Lisabonu z roku 1958. Podle BODENHAUSEN, G.H. 1967. op.
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Jak již bylo řečeno aktuální revize Pařížské unijní úmluvy je revize Stockholmská z roku
1967. Další snahy o posun mezinárodní ochrany průmyslového vlastnictví v rámci revizní
konference v Ženevě roku 1980 a Nairobi o rok později nevedly k přijetí žádné revize. Jelikož byla
pro přijetí revize Úmluvy potřeba jednomyslnost všech zúčastněných států, nenašla se shoda ani
na těch nejméně konfliktních a politických otázkách. Další rozvoj v oblasti se pak omezil na
přijímání dvoustranných a vícestranných úmluv na základě již zmíněného článku 19 Pařížské
úmluvy.64

4.2 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Jak již bylo několikrát zmíněno, oblast ochrany průmyslového vlastnictví je dynamickým
odvětvím v rámci mezinárodního práva. Pro všechny státy je zásadním cílem dostatečně ochránit
inovace vytvářené domácím průmyslovým odvětví. To se od druhé poloviny devatenáctého století
a po většinu století dvacátého dařilo prostřednictvím mezinárodních úmluv, které poskytovaly
stejnou nebo podobnou úroveň ochrany v zahraničí jako na domácím trhu a garantovaly vzájemně
uznané minimální standardy ochrany. Tyto tradiční mezinárodní úmluvy byly tedy zaměřeny na
garantování stejné nebo dokonce vyšší ochrany pro zahraniční držitele předmětů ochrany, a ne tolik
na to, jakou formu má tato ochrana v domácím právním řádu.65 Ke konci 20. století některé
mezinárodně obchodně významné státy, jako USA a státy EU, začaly usilovat o vyšší úroveň
ochrany založenou na užším provázání mezinárodního obchodu ochrany duševního vlastnictví.66
Od dob Stockholmské revize se na mezinárodním poli stále více projevoval rozdíl
v preferencích a zájmech mezi vyspělými a méně vyspělými státy. V rámci Tokijského kola (19731979) jednání o Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) USA a státy Evropského
společenství tlačily na přijetí mezinárodních záruk na ochranu průmyslového vlastnictví, a to
především v podobě stále rostoucího padělání zboží. Záruky měly zaručit, že padělané zboží bude
zadrženo na hranicích a zničeno. Pro odpor ostatních států nebyly tyto snahy úspěšné. Na druhé
64
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straně, stále rostoucí počet nově nezávislých rozvojových států usiloval v průběhu sedmdesátých
let o revizi Bernského a Pařížského unijního systému, a to především v podobě snížení minimálních
zaručených standardů ochrany. Snahy o revizi ztroskotaly v rámci revizní konference v Nairobi
v roce 1981, která byla dodnes posledním pokusem o revizi PUÚ. V roce 1985 se sešla ministerská
konference členů GATT v Uruguay, jedním s vytčených cílů bylo i přijetí multiraterální dohody
o duševním vlastnictví, která na konci Uruguayského kola vústila v dohodu TRIPS.67
V rámci studia odborné literatury najdeme hned několik vysvětlení68 toho, jaké byly
pohnutky a záměry aktérů v rámci vyjednávání dohody TRIPS. Přes panující neshodu o motivech
rozvojových států69 k přistoupení na dohodu TRIPS, jsou motivy rozvinutých západních zemí
dobře zdokumentovány. V případě Spojených států hrál zásadní roli vliv velkých technologických
a farmaceutických korporací (jako Microsoft, IBM nebo Pfizer) s širokým portfoliem
průmyslového vlastnictví a s rostoucí obavou z nedostatečné ochrany před šířícím se
padělatelstvím a softwarovým pirátstvím na mezinárodních trzích a s tím spojených ztrát na zisku.
Tento tlak byl spojen s rostoucí obavou z možného poklesu americké konkurenceschopnosti
a s obavou před poklesem amerického vlivu globálně. Tato obava šla ruku v ruce s přesvědčením,
že nárůst hospodářského významu Japonska, Indie, Brazílie a tzv. asijských tygrů je výsledkem
parazitování na americkém průmyslovém vlastnictví.70 Na straně druhé byly rozvojové stát, vedené
Indií a Brazílií, které zprvu odmítaly projednávat otázky ochrany duševního vlastnictví v rámci
GATT, dle jejich názoru kompetence v této oblasti mělo pouze WIPO.71 Podobně evropské země
se zprvu bránily zahrnutí ochrany duševního vlastnictví do GATT. Evropské společenství nakonec
začalo tento postup podporovat poté, co si vyjasnilo některé rozdíly v postojích se Spojenými státy
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a Společenství získalo od USA podporu pro zahrnutí ochranu zeměpisných označení do
vyjednávání.72
Na počátku vyjednávání v rámci Uruguayského kola ministerská konference GATT
deklarovala čtyři základní oblasti, na které se mělo budoucí vyjednávání soustředit: podstatné
standardy ochrany duševního vlastnictví, postupy v souladu s národním právem pro vymáhání
ochrany, proces řešení sporů mezi smluvními stranami ujednání a vztah mezi GATT a dalšími
relevantními mezinárodními organizacemi, pokud jde o vztah TRIPS a ostatních mezinárodních
ujednání o duševním vlastnictví.73
Jednání začala roku 1987 za účasti zástupců WIPO. Zásadní neshody v této době panovaly
v oblasti změn v dosavadních úmluvách, např. v délce trvání a rozsah patentové ochrany, dále
v oblasti nucených licencí a v oblasti vymáhání práv, která do této doby byla existujícími úmluvami
z velké části opomíjena.74 Během jednání byly rozvojovým státům poskytnuty ústupky v jiných
oblastech (jako byla oblast obchodu s textilními výrobky a oblečením) z důvodu snahy o zajištění
jejich souhlasu.75 Rozvojové státy během vyjednávání také nevystupovaly jako jednotný blok, což
vedlo ke snížení jejich vyjednávacího postavení.76 To bylo způsobeno částečně také koordinovanou
snahou Spojených států o donucení rozvojových států k přijetí a posilování záruk ochrany
průmyslového vlastnictví prostřednictvím bilaterálních obchodních dohod.77 V roce 1990 byl
k projednání předložen první souhrnný návrh dohody.
Konečná podoba Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (v originále
jako Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, dále také jako „Dohoda“
nebo „dohoda TRIPS“) byla přijata jako jedna z 21 úmluv tvořících Závěrečný akt Uruguayského
kola. Pro svůj přínos je obecně považována za nejdůležitější mezinárodní úmluvu v oblasti ochrany
duševního vlastnictví od přijetí Unijních úmluv na konci devatenáctého století.78 Od těchto úmluv
se liší především ve svém zaměření na obchodní aspekty ochrany duševního vlastnictví. Předchozí
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úmluvy se snažily primárně o vymezení práv duševního vlastnictví a jejich ochrany. TRIPS tuto
úpravu z velké části přebírá a doplňuje o požadavky spojené s potřebami mezinárodního
obchodu.79 Členské státy GATT se rozhodly inkorporovat již existující úmluvy do rámce ochrany
poskytnuté dohodou TRIPS, a tak na několika místech v Dohodě nalezneme závazek členů řídit se
vybranými články Pařížské úmluvy, Bernské úmluvy, Římské úmluvy a Washingtonskou smlouvu
o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů.80 81
Dohoda TRIPS se dělí na preambuli a sedm částí, následující výklad je jednotlivě představí.
Preambule navazuje na cíle vytyčené na začátku Uruguayského kola a potřebu nových
pravidel. Strany v ní vyjadřují uznání, že politika ochrany duševního vlastnictví má důležitý
technický a rozvojový rozměr. Klade důraz na zvláštní požadavky rozvojových států po pružnosti
prostředků ochrany. A vyjadřuje snahu o posílení systému řešení sporů a spolupráce s WIPO.82
Část I. obsahuje obecná ustanovení a základní zásady. Hlavním přínosem dohody TRIPS
je ustanovení minimálních zásad ochrany, a tak v článku 1 je stanoveno, že smluvní strany mohou
v domácím právu uzákonit i přísnější pravidla ochrany. Stejná ochrana musí být poskytnuta
fyzickým i právnickým osobám pocházejícím z jiných členských zemí. Článek 2 stanoví
univerzální platnost článků 1 až 12 a článku 19 Pařížské unijní dohody pro všechny členy (tedy
i pro ty členy TRIPS, kteří by případně nebyly členy PUÚ). Článek 3 se týká zásady národního
zacházení, odvolává se na ochranu poskytnutou do té doby uzavřenými dohodami a povoluje stejné
výjimky jako tyto dohody (v oblasti průmyslového vlastnictví, tedy utvrzuje výše zmíněný článek
2 PUÚ).
V článku 4 je ustanovena zásada zacházení podle nejvyšších výhod, která znamená, že je-li
státem jakákoliv výhoda nebo osvobození přiznána občanu jednoho členského státu, musí být tato
výhoda (až na výjimky)83 poskytnuta občanům všech ostatních smluvních států. Tato zásada se
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v rámci dohod o ochraně duševního vlastnictví objevuje vůbec poprvé.84 Z této zásady tedy
vyplývá, že výhodnější ujednání mezi dvěma a více členskými státy se automaticky aplikují nejen
na vztahy mezi těmito státy navzájem ale také na vztahy mezi každým takovým státem
a jakýmkoliv třetím státem (který se nepodílel na jejich vyjednávání), který je součástí dohody
TRIPS. Dohody takového typu se označují za „TRIPS plus“ a postupně tak vytváří novou,
mezinárodně uznávanou úroveň ochrany.85

Pokud jde o vztah zásady národního zacházení

a principu doložky nejvyšších výhod, dá se z předchozího ovšem odvodit, že skutečný účinek
zásady nejvyšších výhod mezi členskými státy bude velmi omezen a převládat bude princip
národního zacházení, jelikož jakékoliv výhody, které jednotlivý členové zavedou, musí nutně být
dle zásady národního zacházení poskytnuty všem osobám z členských států.86
Článek 6 pak uvádí, že otázka vyčerpání práv zůstává v kompetenci jednotlivých členských
států, musí však i zde ctít jak zásadu národního režimu, tak nejvyšších výhod.87 Cíle dohody TRIPS
jsou definovány v článku 7. Podle něj by ochrana práv duševního vlastnictví měla přispívat
k podpoře technických inovací, k převodu a rozšiřování technologií, ke vzájemným výhodám
výrobců a uživatelů a celkově přispívat k ekonomickému a sociálnímu blahobytu. Zásady jsou
definovány v článku 8 a to: právo členů přijímat opatření veřejného zájmu88 (v oblasti zdraví,
výživy a sociálně-ekonomického vývoje) a opatření zamezující zneužívání práv za předpokladu,
že tato opatření jsou slučitelná s ustanoveními Dohody.
Část II. Dohody pojednává o jednotlivých oblastech a formách ochrany průmyslového
vlastnictví, k jednotlivým ustanovením v této části se výklad v rámci této práce vrátí v kapitole
věnované mezinárodní ochraně v jednotlivých oblastech.
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Část III. Dohody přináší do oblasti mezinárodní ochrany duševního vlastnictví poprvé
v historii standardy vymáhání, a to jak v soukromoprávní, správní tak v trestněprávní rovině.89 Část
je nadepsána jako „Prostředky dodržování práv duševního vlastnictví“ a obsahuje ustanovení
o občanskoprávních a správních řízeních, nápravných opatřeních, prozatímních opatřeních,
opatření týkající se přeshraničního dovozu a trestní řízení. Smluvní strany mají povinnost zajistit
dostupnost dodržování práv a řízení, v rámci civilního řízení umožnit domáhat se náhrady škody
a případně i zničení zboží porušujícího práva.90 K hlubšímu pojednání o Části III. Bude přistoupeno
v rámci kapitoly o vymáhání práv průmyslového vlastnictví.
Část IV. Dohody se týká požadavků na formu řízení před národními úřady. Jejím cílem je
zamezit přílišným nárokům, pokud jde o formality a náklady řízení a stanovit přiměřené lhůty pro
rozhodnutí o udělení ochrany. Stanoví, že princip národního práva přednosti z článku 4 PUÚ se
použije nově i na známky pro služby (článek 62 odst. 3).
Část V. se týká předcházení a řešení sporů. Článek 63 stanoví povinnost uveřejňovat
a zpřístupňovat hmotněprávní předpisy, soudní a správní rozhodnutí a odpovídající mezinárodní
úmluvy v národním jazyce. Tyto informace musí být přístupné Radě pro TRIPS a na vyžádání
každému dalšímu smluvnímu státu.
Velmi podstatným přínosem do oblasti ochrany práv duševního vlastnictví dohody TRIPS
je ustanovení článku 64 o řešení sporů. Tento článek zavádí závazný systém řešení sporů
vzniklých mezi členskými státy. Pro řešení sporů a konzultace se užijí ustanovení článků XXII
a XXIII dohody GATT 1994 tím způsobem, jak jsou uplatňována v Ujednání o pravidlech a řízení
při řešení sporů. Tento proces je založen na konzultacích mezi dvěma členy v případě, že jeden
člen považuje činnost druhého za porušení povinností z Dohody. V případě, že konzultace nevedou
k řešení, přistoupí strany k arbitráži před panelem odborníků. Proces řešení sporů v rámci Světové
obchodní organizace (dále také jako „WTO“) je v rámci mezinárodního práva ojedinělým
závazným způsobem pokojného řešení sporů91 a bude o něm dále pojednáno v následující kapitole.
Část VI. Dohody stanoví přechodné období jednoho roku od vstupu Dohody v platnost (v
platnost vstoupila 1.1.1995), do kdy nebyla žádná strana povinna uplatnit její ustanovení, toto
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období bylo pro rozvojové státy stanoveno až na 4 roky, s tím že v některých oblastech pro nejméně
rozvinuté země mohlo být toto období ještě delší. Rozvinuté země se zavázaly k poskytnutí
technické a finanční spolupráce rozvojovým zemím k usnadnění přechodného období.
Část VII. obsahuje institucionální a závěrečná ustanovení Dohody. Je zde ustanovena Rada
pro obchodní aspekty práv duševního vlastnictví (Rada pro TRIPS), jejímž účelem je sledování
plnění závazků vzniklých z Dohody. Dále je zde deklarován závazek mezinárodní spolupráce
s cílem odstranění obchodu se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví. Je zde řešena
ochrana existujících předmětů ve vztahu k aplikaci Dohody. Rada pro TRIPS je také nadána
pravomocí přezkoumávat implementaci Dohody členskými státy ve dvouletých intervalech.
Obsahuje také pravidla pro možné dodatky a revize Dohody, které mohou být přijímány pouze
ministerskou konferencí na základě pravidel Dohody o WTO ve formě konsensu a ustanovuje, že
k žádnému ustanovení Dohody nemohou být uplatněny výhrady bez souhlasu ostatních členů.
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5 Mezinárodní organizace působící v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví

V rámci této kapitoly budou představeny nejzásadnější mezinárodní organizace působící
v oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví. Na celosvětové úrovni je to Světová organizace
duševního vlastnictví a Světová obchodní organizace. Tyto dvě organizace, ač naprosto zásadní,
nejsou zdaleka jedinými organizacemi, které působí v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Řadě
dalších organizací bude věnována pozornost v rámci výkladu o jednotlivých průmyslových
právech. Za zmínku také stojí, že v dané oblasti působí velké množství nevládních organizací
a zájmových sdružení,92 bližší pojednání o nich by ovšem bylo nad rámec možností této práce.

5.1 Světová organizace duševního vlastnictví

Proces vytváření Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property
Organisation, dále také jako „WIPO“) započal krátce po ratifikaci Pařížské a Bernské unijní
úmluvy. V roce byl 1893 ustanoven společný sekretariát (Bureaux Internatinaux reunis pour la
protection de la proprite intellectuelle – BIRPI) pro obě unie ve švýcarském Bernu. Dohled nad
BIRPI vykonávala po většinu jeho existence švýcarská vláda, ta měla po dlouhou dobu zásadní
vliv na rozpočet, jmenování ředitele a program úřadu. Postupem času, v důsledku technického
pokroku a tlaku s ním spojených nových průmyslových odvětví, přijímalo BIRPI pod svou záštitu
více mezinárodních úmluv, tak jak se rozšiřovala a prohlubovala ochrana v jednotlivých oblastech
duševního vlastnictví.
Zapojení velké řady nově nezávislých států v šedesátých a sedmdesátých letech vedlo ke
zvýšenému zájmu o problematiku vztahu mezi ochranou duševního vlastnictví a požadavky
rozvoje. V tomto období byl také na půdě BIRPI formalizován proces přeshraničního přístupu
k patentovým informacím. Se vznikem Organizace společnosti národů začal být vytvářen tlak na
92
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to, aby existující úmluvy v oblasti duševního vlastnictví přešly pod záštitu OSN a jejích
specializovaných organizací93. To vedlo na počátku šedesátých let ke snaze o reformu BIRPI a jeho
přetvoření na plnohodnotnou mezinárodní organizaci. Na Stockholmské revizní konferenci (1967)
byl předložen a schválen návrh Úmluvy o zřízení světové organizace duševního vlastnictví (dále
jako „úmluva WIPO“).94 Formálně WIPO vzniklo roku 1970 a v roce 1974 se stalo jednou ze
specializovaných organizacích OSN.95
K roku 1967, kdy bylo odsouhlaseno přetvoření BIRPI ve WIPO, spravoval BIRPI kromě
Bernské a Pařížské unijní úmluvy také pět dalších dohod („zvláštních dohod“ uzavřených na
základě článku 19 PUÚ). Těmito dohodami byly: Madridská dohoda o mezinárodním zápisu
ochranných známek (1891); Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů
o původu zboží (1891); Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů
a modelů (1925); Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek
(1957) a Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (1958).96
Úmluva o zřízení světové organizace duševního vlastnictví byla podepsána ve Stockholmu
14. července 1967 a následně revidována v říjnu 1979. Cíle WIPO jsou definovány v článku 3 jako
„podpora ochrany duševního vlastnictví po celém světě pomocí spolupráce mezi státy
a v součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi,“ stejně jako zajištění správní spolupráce
mezi jednotlivými uniemi, které WIPO tvoří. Pro dosažení těchto cílů má WIPO pravomoci a úkoly
(článek 4) k podpoře přijetí opatření sloužících k rozvoji ochrany a harmonizaci národních
legislativ; zajištění správy pro Bernskou unii, Pařížskou unii a na ní navazující zvláštní unie již
existující nebo budoucí; podněcovat k uzavírání mezinárodních dohod; nabízet spolupráci
a technickou podporu členským státům, shromažďovat a rozšiřovat informace, provádět
93
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a uveřejňovat odborné studie; zajišťovat služby usnadňující mezinárodní ochranu a přijímat
jakákoliv další vhodná opatření. Členy WIPO jsou smluvní strany jednotlivých unijních úmluv
a za zvláštních podmínek i jiné státy, které ovšem musí být členy OSN.
Vrcholným orgánem organizace je Valné shromáždění (článek 6), které je tvořeno delegáty
jednotlivých členských států. Členský stát musí být členem alespoň jedné unie, založené
mezinárodní úmluvou spravovanou WIPO. Každý stát má jednoho delegáta a jeden hlas, a to bez
ohledu na to, kolika jednotlivých unií je členem. Řádná zasedání Valného shromáždění jsou
uskutečňována jednou za dva roky a svolává je generální ředitel. Mezi základní pravomoci Valného
shromáždění patří jmenování generálního ředitele97 na návrh Koordinačního výboru; projednávání
a schvalování zpráv generálního ředitele a Koordinačního výboru a udělování pokynů; schvalování
dvouletého rozpočtu organizace; schvalování opatření navrhovaných generálním ředitelem; zvát
nečlenské státy k přístupu k úmluvě a udělovat nečlenským státům a organizacím statut
pozorovatele pro svá zasedání98.
Konference (článek 7) složená ze států účastnících se úmluvy WIPO (aniž by musely být
členy jednotlivých unií) je tvořena delegáty jednotlivých států a je zmocněna k tomu projednávat
otázky všeobecného zájmu v oblasti duševního vlastnictví a přijímat k nim doporučení.
Konference pracuje s vlastním rozpočtem. Konference se schází na řádném zasedání svolaném
generálním ředitelem, a to na stejném místě a ve stejném čase jako Valné shromáždění.
Dalším orgánem WIPO je Koordinační výbor (článek 8) v jehož pravomoci je vyjadřovat
se ke všem správním a finančním otázkám organizace. Koordinační výbor obsahuje zástupce
jednotlivých unií, jeho účelem je koordinovat činnost organizace jako takové se zájmy jednotlivých
unií vzniklých na základě úmluv, které WIPO spravuje. Koordinační výbor dále připravuje návrh
pořadu jednání Valného shromáždění, programu a rozpočtu Konference; navrhuje Valnému
shromáždění kandidáta na pozici generálního ředitele a jmenuje dočasného generálního ředitele
pro případ, že se tato pozice uvolní mezi dvěma zasedáními Valného shromáždění.
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Roli sekretariátu organizace vykonává Mezinárodní úřad (článek 9), v jeho čele stojí
generální ředitel. Generální ředitel je jmenován na období, které nesmí činit méně než šest let, do
své funkce může být jmenován opětovně.99 Generální ředitel zastupuje Organizaci navenek;
odpovídá Valnému shromáždění a řídí se jeho pokyny; připravuje návrhy rozpočtu a programu
a periodické zprávy o činnosti; generální ředitel nebo jím pověřený úředník zastává roli sekretáře
všech orgánů WIPO a svou funkci musí vykonávat přísně nezávisle na členských státech nebo
jiných mezinárodních organizacích. Generální ředitel také ukládá ratifikační listiny členských států
(článek 14).
Sídlem organizace je Ženeva (článek 10).
WIPO má dva oddělené rozpočty (článek 11): rozpočet společných výdajů unií a rozpočet
Konference. Rozpočet společných výdajů unií obsahuje rozvrh výdajů, které představují zájem
několika unií. Je složen z příspěvků jednotlivých unií ve výši, která odpovídá výdajům na pokrytí
zájmu jednotlivých unií; z poplatků za služby poskytované Mezinárodním úřadem; z výnosu
z publikací, darů, nájmů a z dalších činností. Rozpočet Konference obsahuje výdaje na zasedání
Konference a pro program právně technické pomoci. Je složen z příspěvků států, které nejsou členy
unií, částkami poskytovanými jednotlivými uniemi a částkami za služby poskytované
mezinárodním úřadem v oblasti právní a technické pomoci.
Pokud jde o zdroje příjmů rozpočtu je WIPO, oproti jiným organizacím v systému OSN,
v jedinečném postavení, jelikož většina jeho příjmu pochází z poplatků, které odvádí soukromý
sektor s tím, že přímé příspěvky jednotlivých členských státu tvoří jen velmi malou část rozpočtu.
To v praxi znamená, že je WIPO rozpočtově nezávislou organizací, a ani bohaté členské státy
nemohou prostřednictvím svých příspěvků podstatně ovlivňovat agendu organizace.100
Orgány WIPO mají pravomoc zřizovat trvalé komise, jejichž cílem je zefektivnit práci
organizace v jednotlivých oblastech. Mezi takové komise patří: programová a rozpočtová komise;
komise pro rozvoj duševního vlastnictví; mezivládní komise pro duševní vlastnictví a genetické
zdroje, tradiční znalosti a folklor a poradní komise pro vymáhání. Valné shromáždění může dále
vytvářen ad hoc komise např. v oblastech kde organizace usiluje o rozvoj ochrany: komise pro
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patentová práva; komise pro ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu; komise pro
standardy WIPO apod. Pokud některá z těchto komisí dojde k závěru, že v dané oblasti bylo
dosaženo dostatečného pokroku k tomu, aby mohla být přijata nová nebo revidovaná úmluva, svolá
Valné shromáždění diplomatickou konferenci členských států s cílem dotvořit úmluvu. Jednou
z posledních byla například Ženevská diplomatická konference pro přijetí revize Lisabonská
dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.101

5.2 Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace byla založena na základě Dohody o zřízení světové obchodní
organizace102 (dále jako „Dohoda WTO“) podepsané v Marrákeši dne 15.4.1994 a vstoupila
v platnost k počátku následujícího roku. Deklarovanými zásadami a cíli WTO bylo zvýšení životní
úrovně, dosažení plné zaměstnanosti, zvýšení výroby a obchodu se zbožím a umožnění
optimálního využití světových zdrojů s cílem trvalého rozvoje. Preambule deklarovala i záměr
pomoci rozvojovým zemím k zajištění podílu na růstu světové ekonomiky. WTO má za cíl
přispívat k snižování celních sazeb a dalších překážek obchodu a k odstranění diskriminačních
opatřeních prostřednictvím mezinárodních dohod. WTO má sloužit jako všeobecný institucionální
rámec pro řízení obchodních vztahů mezi členy.
Podle článku II tvoří nedílnou součást Dohody WTO mnohostranné obchodní dohody,
jejichž výčet je obsažen v jejích přílohách. Mezi tyto dohody patří Všeobecná dohoda o clech
a obchodu 1994 (GATT 1994); Dohoda TRIPS; Ujednání o pravidlech a řešení sporů a další
dohody. Podle článku III je funkcí WTO usnadňovat provádění a správu Dohod, stejně jako dalších
mnohostranných obchodních dohod, podporovat uskutečnění jejích cílů a sloužit jako rámec pro
provádění, správu a působení vícestranných obchodních dohod. WTO poskytuje prostor pro
jednání mezi členy. WTO spravuje Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (dále také jako
„DSU“) a Mechanismus přezkoumání obchodní politiky.
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Článek III Dohody WTO upravuje strukturu organizace a to tak, že jsou ustanoveny tyto
orgány: Konference ministrů, složená ze zástupců všech členů a scházející se nejméně jednou za
dva roky. Konference přijímá rozhodnutí ve všech otázkách, které se vztahují k mnohostranným
obchodním dohodám, pokud o to kterýkoliv člen požádá. Generální rada, složená ze zástupců všech
členů se schází nepravidelně a mezi zasedáními Konference vykonává její funkce, vykonává také
funkce Orgánu pro řešení sporů stejně jako funkce Orgánu pro přezkoumání obchodní politiky.
Dále jsou ustanoveny rady pro jednotlivá odvětví činnosti WTO, mezi nimi i Rada pro TRIPS
v oblasti práv duševního vlastnictví. Sekretariát WTO v čele s Generálním ředitelem jmenovaným
Konferencí ministrů je ustanoven společně s aparátem Sekretariátu jako nezávislý subjekt
mezinárodního charakteru (článek VI). Rozpočet, uvedený v článku VII, je složen z příspěvků
členských státu podle stupnice zpracované Sekretariátem. Podle článku IX přijímá WTO
rozhodnutí primárně formou konsenzu. V situaci, kdy není možno konsenzu dosáhnout, lze však
podle pravidel Dohody WTO přistoupit k hlasování, kde každý člen má jeden hlas.
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, významným a jedinečným přínosem WTO do
mezinárodního práva je způsob, jakým jsou spory členských států řešeny prostřednictvím Ujednání
o pravidlech a řízení při řešení sporů (Dispute Settlement Understanding), které bylo přijat jako
Příloha 2 Dohody WTO. Pro fungování systému WTO je povinný proces urovnávání sporů klíčový,
jelikož zajišťuje vymahatelnost dohodnutých pravidel. DSU je považován za jednu
z nejzásadnějších mezinárodních soudních institucí. V rámci aplikace TRIPS objasnily panely
výklad dohody v oblastech jako je vztah národních zájmů a standardů TRIPS, jaké formy
národního práva jsou vhodné v rámci aplikace TRIPS a jaké prvotní kroky použít v případě, že
jsou ustanovení v oblasti ochrany duševního vlastnictví porušována ze strany jiného členského
státu.103
Smyslem DSU je urovnání sporů mezi členskými státy. DSU preferuje jako způsob řešení
dvoustranné jednání jehož cílem je dosažení konsenzu, které nazývá konzultacemi (s nimi jsou
spojeny dobré služby, a zprostředkování smíru).104 Mechanismus pro řešení sporů existoval
v omezené podobě již v rámci dohody GATT, jeho součásti byl i proces konzultací a postupem
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času ustanovený systém panelů.105 Orgánem pověřeným k urovnávání sporů je Orgán pro řešení
sporů (Dispute Settlement Body – DSB), podle článku IV odstavce 3 Dohody WTO funkce DSB
vykonává Generální rada. DSB ustanovuje panely ad hoc pro jednotlivé případy. Panely jsou
tříčlenné, složeny z odborníků a jejich členové nesmí být státními příslušníky sporných stran. Stálý
odvolací orgán je druhoinstančním orgánem, jehož členové (uznávaní odborníci) jsou jmenováni
DSB na čtyřleté funkční období. Na DSU se podílí také Sekretariát WTO, který má vliv na výběr
členů jednotlivých panelů. Samotný proces řešení sporu je třífázový: V první fázi nastupují
konzultace, druhá fáze je řízení před panelem a případné odvolání, ve třetí fázi se provádí
implementace rozhodnutí. Konzultace jsou povinným krokem k diplomatickému řešení sporu.
Celý systém DSU je podřízen striktnímu časovému limitu a je rozdělen do několika časových
úseků. Konzultace trvají maximálně 60 dní, pokud jsou neúspěšné, je sestaven panel, který se do
šesti měsíců usnese na závěrečné zprávě. Řízení před panelem je opět striktně formalizované
a každá jeho fáze má časový limit. Na základě zprávy panelu vydá DSB rozhodnutí, proti kterému
se mohou strany odvolat. Stálý odvolací orgán může závěry panelu přijmout, odmítnout nebo
změnit. Konečná zpráva je pak do třiceti dnů DSB potvrzena nebo na prostřednictvím konsensu
odmítnuta. Rozhodnutí přijaté DSB je závazné pro obě strany sporu. DSB monitoruje jakým
způsobem strany sporu implementovaly rozhodnutí. V případě, že se člen nepodřídí rozhodnutí
vydaném v DSU, je proti němu možné, se souhlasem DSB, použít odvetná opatřená ve formě
obchodních sankcí (omezení výhod plynoucích z dohod v rámci WTO).106

Vztah WIPO a WTO

Podle článku V Dohody WTO je Generální rada oprávněna k navazování spolupráce
s nevládními organizacemi z oblasti zájmu WTO. Takovou organizací je právě i WIPO. Spolupráci
mezi oběma organizacemi na institucionální úrovni předpokládá také dohoda TRIPS, když
v článku 68 TRIPS pověřuje Radu pro TRIPS navázat spolupráci s WIPO. Mezi WIPO a WTO
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byla na základě uvedeného článku TRIPS uzavřena Dohoda o spolupráci v prosinci 1995.107 Jejím
obsahem jsou ujednání o spolupráci a vzájemném poskytování informací mezi organizacemi
a jejich členy navzájem, a to ve třech oblastech:
Článek 2 dohody o spolupráci upravuje rámec pro sdílení informací o právních předpisech
členských států mezi WIPO a WTO. WIPO se zavazuje zpřístupnit členským státům WTO a jejich
občanům své databáze za stejných podmínek jako mají členové WIPO. Zároveň jsou upraveny
podmínky a rozsah sdílení informací mezi Mezinárodním úřadem WIPO, Sekretariátem WTO
a Radou pro TRIPS.
Článek 3 dohody o spolupráci pojednává o implementaci článku 6ter PUÚ. Tento článek
PUÚ upravuje odmítnutí a zrušení zápisu označení (známek), který obsahuje znaky státní
svrchovanosti. Dohoda o spolupráci přenechává pravomoci v zajištění tohoto článku plně na straně
WIPO.
Článek 4 dohody o spolupráci upravuje právní a technickou asistenci a technickou
spolupráci mezi organizacemi. Vztahuje se na rozvojové a země, které jsou členskými státy WTO
ale nejsou členy WIPO. Mezinárodní úřad je povinen poskytovat takovým státům stejnou úroveň
asistence jako členům vlastním. Sekretariát WTO a Mezinárodní úřad WIPO se dále společně
zavazují k poskytování posílené pomoci rozvojovým státům a k pravidelné výměně relevantních
informací.

5.3 Regionální organizace

V rámci pojednání o regionálních organizacích ochrany kapitoly budou představeny pouze
dvě organizace, obě působící na africkém kontinentu. V rámci žádného jiného světového regionu
nepůsobí v současné době organizace, která by byla zřízena právě za účelem ochrany
průmyslových práv a soustředila se výlučně na tuto oblast. Byla ovšem vytvořena řada regionálních
organizací s užší působností, které budou představeny v další kapitole. V této kapitoly není ze
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stejného důvodu pojednáno o Evropské unii. Unijní úprava je však zmíněna u každého jednotlivého
předmětu ochrany.

Africké regionální organizace
V rámci afrického kontinentu působí na poli ochrany průmyslového vlastnictví dvě
organizace: Africká regionální organizace průmyslového vlastnictví (ARIPO) a Africká organizace
duševního vlastnictví (OAPI). Základním rozdílem mezi nimi je, jaké státy se jich účastní, a také
ve způsobu jejich fungování a předmětů práv, jejichž ochranu zajišťují.

Africká regionální organizace průmyslového vlastnictví
Na počátku sedmdesátých let se v Nairobi konal regionální seminář anglofonních afrických
států. Na tomto semináři padl návrh na vytvoření regionální organizace, jelikož jednotlivé státy
neměly dostatek prostředků k tomu, aby efektivně individuálně zajištovaly ochranu práv
průmyslového vlastnictví. Procesu vytváření organizace se společně ujalo WIPO a Hospodářská
komise OSN pro Afriku (UNECA) a tento proces vyústil v přijetí Lusacké dohody v prosinci
1976.108 Touto dohodou byla vytvořena Organizace průmyslového vlastnictví pro anglofonní země
Afriky (ESARIPO). Lusacká dohoda nabyla účinnosti následujícího roku a rok později byl
ustanoven sekretariát. V roce 1985 byla dohoda revidována tak, aby byl umožněn přístup těm
africkým zemím, které jsou členy UNECA a Organizace africké jednoty, a takto reformovaná
organice byla přejmenována na současný název.109 V současné době má organizace 19 členů.110
Definovaným cílem ARIPO bylo zajištění efektivní a trvalé výměny informací,
harmonizace a koordinace legislativy a spolupráce s UNECA a WIPO.111 Orgány organizace jsou
Rada ministrů, Správní rada a Sekretariát od roku 1997 také Stížnostní senát. Nejvyšším orgánem
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je rada ministrů, která se schází jednou za dva roky. Správní rada je tvořena vedoucími jednotlivých
národních úřadů průmyslového vlastnictví. Schází se jednou ročně a mezi její kompetence patří
definování politiky ARIPO, volba Generálního ředitele Sekretariátu a schvalování rozpočtu.
Stížnostní senát rozhoduje o stížnostech proti rozhodnutí organizace a je jmenován Správní radou.
Organizace je financována jak pomocí členských příspěvků, tak z poplatků vybíraných organizací
a jednotlivými národními úřady.112 Lusacká dohoda obsahuje pouze organizační ustanovení.
Ochrana, kterou ARIPO poskytuje v jednotlivých oblastech ustanovena v následných protokolech:
Harare protokol přijatý v roce 1982. Přijímá nástroje ochrany v oblasti patentů
a průmyslových vzorů. Zavádí jednotnou přihlášku patentu, na které žadatel vyznačí členské státy,
ve kterých žádá o ochranu. ARIPO pak provádí průzkum patentovatelnosti. Členské státy si mohou
vyhradit v jednotlivých případech, aby se na jejich území patent nepoužil. U průmyslových vzorů
provádí úřad pouze formální postup. Od roku 1994 je patentový systém ARIPO podřazen do
systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Od roku 1999 se ochrana vztahuje i na užitné
vzory. Úpravu ochranných známek přinesl Banjul protokol z roku 1993, který ustanovil postupy
odpovídající postupům Harare protokolu. Protokol ze Swakopmundu z roku 2010 přidal ochranu
tradičních znalostí a vyjádření folkloru, do dnešního data nebyl ovšem plně ratifikován. Být stranou
jednotlivých protokolů není povinné, a tak ne všichni členové ARIPO jsou smluvními stranami
jmenovaných protokolů.113

Africká organizace duševního vlastnictví
OAPI je mezinárodní organizací frankofonních afrických států. Členské státy sdílí
společnou historii jako bývalé francouzské kolonie, a tak i jejich právní úprava duševního
vlastnictví je modelována podle francouzského práva, kterému byly až do počátku šedesátých let
podřízeny. Po rozpadu Francouzského společenství národů využili zakládající členové ustanovení
článku 19 PUÚ a v roce 1962 vytvořili prostřednictví Librevillské dohody společný orgán, který
měl plnit funkci společného patentového úřadu: Afromaglašský úřad průmyslového vlastnictví
(OAMPI). Cílem bylo vytvořit jak společný úřad, tak společnou legislativu a správní řízení.
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Ochrana se rozšířila na další práva průmyslového vlastnictví prostřednictvím Dohody z Bangui
z roku 1977,114 upravující patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní
jméno, označení původu, topografie integrovaných obvodů, nové rostlinné odrůdy a také nekalou
soutěž a autorskoprávní ochranu. Dohoda byla revidována v roce 1999 tak, aby odpovídala
požadavkům TRIPS.115 Členství je otevřené těm africkým státům, které jsou součástí WIPO,
Bernské úmluvy a Smlouvy o patentové spolupráci. Přijetí nových členů musí být schváleno
většinou členů stávajících.116 Dnes má organizace 17 členů.117
Organizace má tři základní orgány, jsou to: Správní rada, Generální ředitelství a Vysoká
stížnostní komise. Správní rada je tvořena zástupci členských států organizace. Mezi její pravomoci
patří přijímání předpisů k provádění Dohody z Bangui a dohled nad nimi, programové a finanční
otázky apod. Správní rada se schází jednou do roka. Generální ředitelství sídlí v kamerunském
Yaoundé a v jeho čele stojí generální ředitel, jmenovaný Správní radou. Vysoká stížnostní komise
je tříčlenná, její členové jsou vybráni pomocí loterie ze zástupců všech členských států. Projednává
stížnosti proti prvoinstančním rozhodnutím úřadu OAPI. Rozpočet organizace je kryt z poplatků
v jednotlivých správních řízení, nájmů, odkazů a darů a případně z členských příspěvků.118
Úprava jednotlivých předmětů práv duševního vlastnictví v rámci Dohody z Bangui je
obsažena v jejích přílohách. Přílohy upravují požadavky na získání ochrany na jednotlivé předměty
duševního vlastnictví. Například pro patenty platí jednotná patentová přihláška, která se vztahuje
na všechny státy OAPI. Po podání přihlášky provádí úřad omezený průzkum (formální náležitosti,
ověření jednotnosti vynálezu, výluky patentovatelnosti). Dohoda umožňuje, aby úřad prováděl
i věcný průzkum. V současné době k tomu ovšem nedochází, postupuje se podle modelového
francouzského registračního systému udělování patentů. Udělený patent platí dvacet let. Pokud je
ale v některém smluvním státě vydáno soudní rozhodnutí o neplatnosti patentu, je toto závazné
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i pro všechny ostatní členské státy. Registrační princip a pouze formální průzkum se použije
podobně i na užitné a průmyslové vzory.119

6 Mezinárodněprávní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového
vlastnictví
V rámci následující kapitoly bude představena mezinárodní úprava ochrany jednotlivých
předmětů průmyslového vlastnictví. Konkrétně bude pojednáno o úpravě patentů, užitných vzorů,
průmyslových vzorů, topografií integrovaných obvodů, ochranných známek, zeměpisných
označení a označení původu. O dalších předmětech ochrany, které se objevují v některých pojetích
předmětů práv průmyslového vlastnictví jako jsou obchodní jména a obchodní tajemství, bylo již
pojednáno v rámci předchozího výkladu. V rámci každé podkapitoly bude pojednáno o relevantní
úpravě v PUÚ a TRIPS, dále o významných mezinárodních úmluvách, které se předmětu týkají
a o organizacích, které jsou jimi vytvářeny a řízení před jejich orgány.

6.1 Mezinárodněprávní ochrana vynálezů

Vynálezy jsou pravděpodobně nejdůležitějším z předmětů průmyslového vlastnictví.
Vznikají technickou tvůrčí činností a představují kvalitativně nová technická řešení, která svou
vynálezeckou úrovní převyšují dosavadní stav techniky. Právní formou ochrany vynálezu je patent.
O některých aspektech úpravy patentů a průmyslových práv obecně v rámci Pařížské unijní
úmluvy již bylo pojednáno v rámci kapitoly o mezinárodních úmluvách. Na tomto místě je vhodné
uvést úpravu, která se výlučně nebo převážně zabývá právě patenty. Patenty jsou v PUÚ upraveny
v článku 4bis a článcích následujících. Článek 4 bis upravuje již rozebranou nezávislost
jednotlivých forem ochrany mezinárodně. Patent udělený v jednom státě je nezávislý na osudu
patentu ve státě jiném. Patenty udělené s prioritou, budou trvat po stejnou dobu, jako patenty
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udělené bez priority. Podle článku 4ter má vynálezce právo být na vynálezu uveden. Podle článku
4quater nesmí být udělení patentu odepřeno nebo udělený patent zrušen jen z toho důvodu, že
prodej patentovaného výrobku nebo výrobku provedeného patentovaným způsobem je národním
zákonodárstvím omezen nebo vyloučen. Článek 5 A obsahuje ustanovení o nucených licencích,
které je unijní země oprávněna učinit, aby zabránila zneužívání patentu majitelem nebo jeho
neužívání. Nucená licence nesmí být udělena dříve než po čtyřech letech od přihlášky patentu.
Udělená nucená licence je vždy nevýlučná a majiteli patentu jsou přiznány možnosti obrany
a příležitost ospravedlnění své nečinnosti. K zániku patentu nemůže dojít dříve než dva roky od
udělení nucené licence. Článek 5bis obsahuje, již zmíněnou poshověcí (minimálně šestiměsíční)
lhůtu. Článek 5ter vyjmenovává některá upotřebení patentu v mezinárodní dopravě, která nejsou
považována za porušení práv majitele patentu. Článek 5quater upravuje práva majitele ve vztahu
k dovozu a to tak, že doveze-li se výrobek na majitele patentu na území jiného státu, kde je stejný
výrobek chráněn místním patentem, budou majiteli dovezeného výrobku příslušet všechna práva,
která mu přiznává jeho národní zákonodárství.
Další rozvoj patentového práva přinesla Dohoda TRIPS. Úprava patentů tvoří oddíl pátý
části druhé dohody TRIPS, konkrétně články 27 až 34. Základním je pak ustanovení článku 27,
podle kterého jsou patenty udělovány „na jakékoliv vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výroby
nebo výrobní postupy, za předpokladu, že jsou nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově
využitelné.“ Novost, tvůrčí (vynálezecká) činnost a průmyslová využitelnost společně tvoří
základní podmínky patentovatelnosti. Patenty mají být dostupné a patentová práva využitelná bez
diskriminace založené na místu vynálezu, oblasti techniky nebo na tom, zda je vynález dovezený
nebo lokálně vyrobený.120
Připouští se pouze tři výluky patentovatelnosti, a to pro vynálezy, jejichž užití by přineslo
nebezpečí ohrožení veřejného pořádku nebo morálky, včetně ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat
nebo rostlin, nebo vážný zásah do životního prostředí; státy mohou vyloučit z patentovatelnosti
diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat; vyloučit z patentovatelnosti lze také
rostliny a zvířata (mimo mikroorganismů) a v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin
a zvířat jinými než nebiologickými a mikrobiologickými postupy. Členské státy jsou povinny
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poskytovat ochrany odrůdám rostlin, a to buď prostřednictvím patentu nebo účinným systémem
sui generis nebo jejich kombinací.
Dohoda TRIPS výrazně rozšiřuje okruh patentovatelných vynálezů oproti starším
koncepcím. Podle TRIPS je možno chránit prostřednictvím patentů nové chemické látky, léčiva,
potraviny a biotechnologické vynálezy.121 Dohoda TRIPS nijak nedefinuje, co je vynálezem, proto
se v řadě národních úprav a některých mezinárodních úmluvách objevují další výluky
z patentovatelnosti ve formě věcí a postupů, které se za vynálezy nepovažují.122
Článek 28 vyjmenovává výlučná práva plynoucí majiteli z patentu. V případě, že
předmětem patentu je výrobek, má majitel výlučné oprávnění zabránit třetím stranám vyrábět,
užívat nabízet k prodeji, prodávat nebo dovážet bez jeho svolení. V případě, že je předmětem
patentu výrobní postup, třetí strany bez svolení majitele nemohou postupu užívat, nabízet k prodeji.
Stejně tak nesmí třetí strany dovážet nebo prodávat výrobky získané aplikací patentovaného
postupu. Majitelé patentu jsou oprávnění uzavírat licenční smlouvy a patent převádět.
Článek 29 stanovuje podmínky pro přihlášky patentů, především dostatečný popis tak, aby
na základě popisu mohl odborník vynález provést.123 Dále mohou státy vyžadovat, aby
přihlašovatel uvedl všechny další zahraniční přihlášky, které předložil a pateny, které mu byly
uděleny.
Výjimky z udělených práv upravuje článek 30. Takové výjimky ale nesmí být nepřiměřené
k běžnému užívání patentu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do oprávněných zájmů majitele patentu
s tím, že bude brán zřetel na oprávněné zájmy třetích stran. Případné nucené licence jsou velmi
podrobně upraveny v článku 31, který obsahuje výčet 12 pravidel, která musí být respektována při
udělování nucených licencí. Nucené licence musí vždy zohlednit konkrétní okolnosti případu
a licenci udělit pouze pokud žadatel o nucenou licenci dříve marně usiloval o udělení běžné licence
majitelem. Nucená licence je omezená jen pro dosažení svého účelu, a je vždy udělovaná jako
nevýlučná a nepřevoditelný. Licence slouží pro dodávky na území člena, který ji udělil. Souhlas
s užitím licence musí být vypověditelný. Majitel patentu musí být přiměřeně kompenzován.
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Rozhodnutí o udělení a o náhradě musí být přezkoumatelná soudy. Je řešena i situace, kdy užití
jednoho patentu závisí na užití jiného patentu a možnost udělení „křížové licence“.124
Podle článku 32 musí být každé rozhodnutí o odnětí nebo zrušení patentu soudně
přezkoumatelné a podle článku 33 doba poskytnuté ochrany je 20 let od data přihlášky. Konečně,
článek 34 obsahuje ustanovení o důkazním břemenu. V případě občanskoprávních sporů mají
podle TRIPS soudy pravomoc nařídit žalovanému, aby prokázal, že postup k získání shodného
výrobku je rozdílný od patentovaného postupu.

Systém smlouvy o patentové spolupráci (PCT)
V šedesátých letech došlo k dramatickému nárůstu počtu mezinárodního přihlašování
vynálezů v souvislosti s rozvojem mezinárodní hospodářské spolupráce. Mnohé národní patentové
úřady se v důsledku toho potýkaly s nárůstem nevyřízených přihlášek. Velké množství
přihlašovatelů podávalo souběžně přihlášky na stejné vynálezy v několika státech, tak aby se
vypořádali s důsledky teritoriálního principu ochrany. Nebylo neobvyklé, že proces udělení
přihlášky trval 5 i více let. To vedlo k právní nejistotě jak potenciálních majitelů, tak jejich
konkurentů a nepřístupnosti obsahu přihlášek třetím osobám, jelikož podle soudobé praxe byl
obsah patentových přihlášek důvěrný. Mnohé státy se snažily o nalezení řešení, například
v Holandsku se uplatňoval tzv. odložený průzkum s obligatorním zveřejněním obsahu přihlášky
po 18 měsících od priority. Jednotlivá národní řešení ovšem neodstranila potřebu mezinárodního
přístupu k řešení.125
Přípravné práce na řešení započaly v roce 1966 a byly završeny již o čtyři roky později. To
napovídá o tom, že potřeba řešení byla pociťována napříč jednotlivými státy, především
u významných průmyslově založených ekonomik jako USA, Japonsko, SRN, Velká Británie,
Francie a SSSR. Přípravné práce probíhaly na půdě BIRPI nejdříve pouze se zástupci zmíněných
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zjednodušit dovoz léčiv pro případy epidemií. Podle DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. 2004. op. cit. s. 131 v souvislosti
s JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 41.
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států.126 Evropské státy prosazovaly vytvoření specializovaného mezinárodního orgánu pro
mezinárodní rešerše a průzkum, to ovšem narazilo na odpor ostatních států. Na závěr přípravného
procesu byla do Washingtonu svolána mezinárodní konference, která přijala mezinárodní dohody
podle článku 19 PUÚ.127
Smlouva o patentové spolupráci (dále jako „Smlouva PCT“)128 byla uzavřena v červnu
1970 ve Washingtonu. V preambuli deklarovaným cílem a důvodem pro přijetí smlouvy byla snaha
smluvních států o přispění k pokroku vědy a techniky, přání zdokonalit právní ochranu vynálezů,
zjednodušit a zhospodárnit získání ochrany pro vynálezy v případě, že je o ochranu žádáno ve více
zemích, usnadnit a urychlit přístup veřejnosti k technickým informacím obsaženým
v přihláškových listinách. Stejně tak státy deklarovaly přání podpořit a urychlit hospodářský
pokrok rozvojových zemí přijetím opatření ke zvýšení účinnosti jejich národních či případně
regionálních systémů ochrany vynálezů prostřednictvím poskytování jednoduše přístupných
informací o existenci technických řešení, které odpovídají jejich individuálním potřebám
a usnadnění přístupu k rostoucímu rozsahu moderní techniky. Pro svůj význam v oblasti patentové
ochrany vynálezů je často označována za největší přínos od sjednání Pařížské unijní úmluvy. 129
Po podepsání Smlouvy PCT trvalo dalších osm let, než byl systém PCT (společně
s evropským patentovým systémem) spuštěn. V roce 1978, kdy k tomu došlo, bylo jeho součástí
18 států. Do současnosti přistoupilo ke Smlouvě PCT 152 smluvních států.
Ke Smlouvě PCT je připojen Prováděcí předpis ke smlouvě o patentové spolupráci, který
obsahuje 96 pravidel pro výklad a aplikaci systému PCT.
Smlouva PCT ve svém prvním článku zřizuje Unii pro spolupráci při podávání přihlášek
na ochranu vynálezů, při provádění rešerší k nim a při jejich průzkumu, stejně tak i pro poskytování
technických služeb, nazvanou Mezinárodní patentovou unií. Zároveň článek stanoví, že žádné
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ustanovení smlouvy není na úkor práv obsažených v PUÚ, pokud se jedná o občany či rezidenty
smluvních států.
Systém PCT je postaven na principu podání jediné patentové přihlášky („mezinárodní
přihláška“ v článku 3 Smlouvy PCT) u příslušného přijímacího úřadu. Tím dosáhne přihlašovatel
stavu, který odpovídá podání ve všech smluvních státech, ale bez toho, aby byl nucen v okamžiku
podání vynaložit prostředky na překlad, poplatky, zastoupení a podobně ve všech státech, ve
kterých o ochranu usiluje. Mezinárodní přihláška má tedy od data podání stejné účinky jako
národní přihláška podaná v každém ze smluvních států.130 Úhrada těchto nákladů se vyžaduje až
po uplynutí 30 měsíců od priority. V té době má přihlašovatel již k dispozici výsledky mezinárodní
rešerše, respektive mezinárodního předběžného průzkumu. Tento postup odkládá úhradu poplatků
o 18 měsíců oproti systému ustanoveného v článku 4 PUÚ a zajišťuje tak účelnější vynaložení
prostředků, jelikož při řízení před ostatními národními úřady se přihlašovatel může opřít
o mezinárodní rešerši (průzkum) s autoritou zaručující vyšší úspěšnost národního řízení.131 Díky
pozdější době, kdy se vyžaduje zaplacení národních poplatků, může přihlašovateli ušetřit nemalé
náklady, pokud se v tomto období ukáže, že vynález je vyloučen z patentovatelnosti nebo nemá
dostatečné komerční využití.132
Systém PCT se dělí na dvě fáze: mezinárodní a národní. První fází je fáze mezinárodní.
Podat mezinárodní přihlášku je oprávněn každý, kdo má ve smluvním státě sídlo nebo pobyt
(článek 9). Mezinárodní přihláška se podává u stanoveného přijímacího úřadu. Přijímacím úřadem
je zpravidla národní úřad přihlašovatele.133 V mezinárodní přihlášce je možné uplatnit prioritu
z jedné nebo více dříve podaných přihlášek v některém členském státu PUÚ nebo členském státu
WTO. Tato priorita se podle PUÚ vztahuje na podání přihlášky se shodným předmětem v zahraničí
v prioritní lhůtě 12 měsíců. Právo přednosti musí být uplatněno již při podání mezinárodní
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přihlášky.134 Přijímací úřad přihlášku přezkoumá a projedná podle požadavků Smlouvy PCT.
Přijímací úřad stanoví jazyk zpracování přihlášky (pravidlo 12). Aby přihláška požívala unijní
prioritu podle PUÚ, je zapotřebí ji u přijímacího úřadu podat do 12 měsíců od nárokované priority.
Přihlašovatel pak musí úřadu uhradit stanovené poplatky: předávací, přihlašovací a rešeršní.135
Pokud přijímací úřad neshledá, že přihláška obsahuje formální nedostatky, nebo pokud byly na
výzvu úřadu přihlašovatelem odstraněny, postupuje se k předání archivního a rešeršního
vyhotovení.
Přihlašovací úřad předá Mezinárodnímu úřadu WIPO jedno vyhotovení přihlášky jako
tzv. archivní vyhotovení. Další vyhotovení předá přijímací úřad orgánu pro mezinárodní rešerši
(International Searching Authority – ISA). Funkci tohoto orgánu zastává několik národních
patentových úřadů,136 Evropský patentový úřad, Nordický patentový institut (pro Norsko, Dánsko
a Island), Visegrádský patentový institut (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Orgán
pro mezinárodní rešerši provede rešerši na relevantní stav techniky, na základě rešerše zpracuje
písemné stanovisko k patentovatelnosti.137 Zprávu o mezinárodní rešerší zašle ISA jak
přihlašovateli, tak Mezinárodnímu úřadu WIPO.138 Přihlašovatel má v tomto okamžiku možnost
učinit úpravy v celé přihlášce.139 Mezinárodní orgán následně (18 měsíců od unijní priority)
zveřejní přihlášku společně se zprávou. Pokud přihlašovatel nepodá žádost o mezinárodní
předběžný průzkum, zpracuje Mezinárodní úřad posudek do „Mezinárodní předběžné zprávy
o patentovatelnosti“ a postoupí ji po uplynutí 30 měsíců od priority (za určitých podmínek i dříve)
všem úřadům a zpřístupní ji veřejnosti k nahlédnutí.140
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Přihlašovatel ovšem může požádat o předběžný průzkum u Orgánu pro mezinárodní
předběžný průzkum (International Preliminary Examining Authority – IPEA) funkci tohoto orgánu
plní úřady ISA. Cílem mezinárodního předběžného průzkumu je získat předběžný názor na to, zda
vynález splňuje požadavky patentovatelnosti.141 IPEA vyhotoví „Mezinárodní předběžnou zprávu
o patentovatelnosti“, která je zaslána přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu. Tím je ukončena
mezinárodní fáze. Přihlašovatel musí pak zahájit národní fázi u jednotlivých národních úřadů do
uplynutí 30 měsíců od priority.142
Pro zahájení národní fáze u jednotlivých národních úřadů je potřeba zaplatit národní
poplatky a přeložit přihlášku do úředního jazyka národního úřadu. Jednání před národním úřadem
nadále probíhá tak, jako by byla podána přihláška přímo tomuto úřadu. Národní úřady nemohou
klást na přihlašovatele vyšší formální či obsahové požadavky, než stanoví Smlouva PCT. Národní
úřady ovšem nejsou omezeny při uplatňování hmotněprávních podmínek podle národní právní
úpravy. Výhodou přihlašování na základě PCT je pro přihlašovatele především prodloužená
priorita oproti úpravě PUÚ o 18 měsíců, kdy až po obdržení rešerše či předběžného průzkumu má
možnost rozhodnout se o dalším postupu pro řízení před jednotlivými národními úřady, až poté je
povinen předložit překlady do úředních jazyků a platit poplatky. Přihlašovatel má tedy více času
na zjišťování informací o potencionálních trzích a na jmenování zástupců pro řízení v jednotlivých
zemích, zajištění překladu a podobně.143 Řízení před národními úřady se také zpravidla řídí
mezinárodní rešerší nebo předběžnou zprávou patentovatelnosti a jeho délka je tak kratší a je pro
přihlašovatele méně nákladné.144

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění
Pro fungování soustavy patentových informací je zásadní existence univerzálního
klasifikačního systému pro třídění jednotlivých informačních materiálů tak, aby byla zaručena
jejich přehlednost a jednotnost. Historicky ovšem v patentové oblasti po dlouhou dobu
neexistovala jednotná klasifikace. Nejpoužívanější klasifikací bylo třídění podle modelu
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Spojených států a Německé patentové třídění. Třídění USA je založeno na funkčním principu
a bere v potaz skutečnost, že vynález může být upotřeben i v jiných oblastech, než pro jaké byl
použit. Třídění USA tak dnes obsahuje kolem 350 tříd a 100 000 podtříd. Oproti tomu Německý
model třídění je založen na principu věcného použití, kde se vynálezy třídí podle oboru použití,
pro který byly určeny. Snahy o unifikaci započaly již na konci 19. století, ovšem neúspěšně. V roce
1951 byl ustanoven zvláštní podvýbor v rámci Rady Evropy, sídlící ve Štrasburku, byl tak dán
základ pro Štrasburskou skupinu mezinárodních úmluv.145
První takovou dohodou byla Evropská dohoda o formálních požadavcích kladených na
přihlášku patentu z roku 1953. Tato úmluva sjednotila formální požadavky na patentové přihlášky.
Druhou úmluvou byla Evropská dohoda o mezinárodním třídění patentů na vynálezy z roku 1954
(platnost až 1968), která se postupem času přetvořila v již mezinárodní Štrasburskou dohodu
o mezinárodním patentovém třídění (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent
Classification – IPC). Ta byla přijata v březnu 1971 a doplněna v září 1979. Štrasburská dohoda
byla přijata jako zvláštní úmluva na základě článku 19 PUÚ146 a přistoupit k ní tedy mohou všechny
smluvní státy Pařížské unie.147 Státy, které Štrasburskou dohodu přijaly na základě deklarovaného
přesvědčení, že přijetí jednotného celosvětového systému třídění patentů, autorských osvědčení na
vynález, užitných vzorů a osvědčení o užitnosti je ve všeobecném zájmu a prospívá užší
mezinárodní spolupráci a sladění národních systémů (preambule). V článku 1 bylo ustanoveno
založení zvláštní unie pro mezinárodní patentové třídění. V současné době má 62 členských států,
jeho význam je ale vyšší, jelikož je hojně využíván více než 100 národními úřady a mezinárodními
úřady v systému PCT.148
Základní přínosem Štrasburské dohody je skutečnost, že třídění se vyhotovuje pouze
v angličtině či ve francouzštině s tím, že obě jazykové verze jsou si rovny. Třídění má
administrativní charakter149 a jednotlivé národní systémy ho mohou použít jako hlavní nebo jako
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pomocný systém.150 Mezinárodní patentové třídění obsahuje osm sekcí, které se dělí na třídy,
podtřídy, skupiny a podskupiny (podskupin je cca 70 000). Vychází z německého modelu, ale je
více orientován na funkční princip. Systém třídění je každých pět let obměňován tak, aby adekvátně
reagoval na měnící se stav techniky.151
Za zmínku také stojí Dohoda o unifikaci některých pojmů hmotného patentového práva
z roku 1963 (platnost 1980), která přes to, že jejími smluvními stranami je do dnešního dne pouze
13 evropských států, měla vliv na další vývoj patentové spolupráci (především na PCT) a na
národní legislativu. Stanovila podmínky patentovatelnosti a pravidlo, že rozsah ochrany je určen
obsahem patentových nároků.152

Budapešťská smlouva
Jednou ze základních podmínek patentového průzkumu je objasnit vynález v přihlašovací
dokumentaci natolik, aby osoba s potřebnou odbornou dovedností byla schopna vynález
uskutečnit. Toho je zpravidla dosaženo formou popisu. V případě, že se vynález týká nebo využívá
mikroorganismů, není popis zpravidla dostatečný. Z tohoto důvodu je potřeba při podání přihlášky
takový mikroorganismus uložit (deponovat) u instituce k tomu vybavené. Vynález pak musí být
přístupný po celou dobu platnosti patentu, a to i třetím osobám. Z povahy biotechnologických
vynálezů plyne, že přístup k nim může vést k jejich zneužití, je potřeba přijmou obecná opatření,
která tomu zabrání. Navíc při přihlášení v zahraničí musel být takový vynález deponován i ve
státech, kde se žádalo jeho ochrany, což značně prodražovalo náklady na udržení patentu. V roce
1977 byla v Budapešti uzavřena Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení
mikroorganismů k účelům patentového řízení a prováděcí předpis k ní.153
Budapešťská smlouva vytváří Unii pro mezinárodní uznávání uložení mikroorganismů
k účelům patentového řízení (článek 1). Smluvní státy se dohodly, že pro účely patentového řízení
uznávají uložení mikroorganismů u k tomu určených mezinárodních ukládacích míst (článek 3).154
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Státy uznávají skutečnost uložení a její datum, stejně jako pravost vzorku dodaného pro účely
patentového řízení a jeho shodu se vzorkem uloženým na ukládacím místě. Jestliže se vzorek stane
neživotaschopným nebo dodávací místo není schopno dále vzorky dodávat, je umožněno
deponentovi provést opětovné uložení (článek 4). V článku 6 stanoví Budapešťská smlouva
podmínky, za kterých se národní instituce může stát mezinárodním ukládacím místem. Členský
stát, ve kterém tato instituce sídlí, se musí zavázat, že instituce splňuje požadavky a bude je
splňovat i do budoucna. Mezi základní podmínky patří trvalá existence instituce, odborný personál
a adekvátní technická vybavenost, nestrannost a objektivnost, přijímání všech nebo některých
druhů mikroorganismů, vydávání dokladu o uložení a vzorků uložených mikroorganismů. O tom,
zda se instituce stane mezinárodním ukládacím místem, rozhoduje za stanovených podmínek
generální ředitel WIPO, který od instituce obdrží písemné oznámení, ve kterém je obsaženo
ujištění, že instituce splňuje a nadále bude splňovat podmínky stanovené pro ukládací místa.
Členství v Budapešťské smlouvě je otevřeno pro všechny členy PUÚ. Podle článku 9 může
prohlášením přistoupit i mezivládní organizace, pověřená udělováním regionálních patentů.155
Nejvyšším orgánem je Shromáždění zástupců členských státu. Funkci sekretariátu vykonává
Mezinárodní úřad WIPO. K Budapešťské smlouvě je připojen Prováděcí předpis obsahující
patnáct pravidel, která doplňují nebo vzkládají smlouvu a pravidla fungování ukládacích míst.156

Smlouva o patentovém právu
V osmdesátých letech minulého století rostl tlak hospodářsky vyspělých států na unifikaci
patentového práva. Roku 1984 podniklo WIPO první kroky v tomto směru. Z původně omezeného
projektu se postupem času vyvinul návrh širší smlouvy s cílem harmonizovat národní právní
systémy v oblasti patentů a doplnit tak ochranu poskytovanou PUÚ. Návrh Smlouvy o patentovém
právu (Patent Law Treaty – PLT) byl poprvé předložen roku 1991 a obsahoval ustanovení
o předmětech způsobilých získat patentovou ochranu, podmínkách patentovatelnosti, o výlukách
z patentovatelnosti, o dostatečném vysvětlení vynálezů, formy a obsahu popisu a patentových
nároků, účinků patentové ochrany, doby a rozsahu ochrany apod. Návrh měl za cíl ukotvit systém
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prvního přihlašovatele mezinárodně, což se ukázalo problematické pokud šlo o USA, kde
historicky platil systém prvního vynálezce. Projekt ztroskotal roku 1995 na neochotě americké
delegace uzavřít dohodu. Od doby návrhu projektu již byla uzavřena dohoda TRIPS a fungoval
systém PCT a byly uzavřeny další dohody ohledně patentového práva. Řada států i přes neúspěch
smlouvy upravila své národní zákonodárství tak, aby byly přínosy návrhu zahrnuty. WIPO poté
přepracovalo návrh smlouvy do harmonizační úmluvy, která byla omezena na formální aspekty
národních a regionálních patentových přihlášek. Smlouva byla v takto omezené podobě přijata
v roce 2000 a vstoupila v platnost roku 2005.157 Smlouva o patentovém právu má do dnešního dne
39 signatářů.158
Smlouva neomezuje signatáře v národní hmotněprávní úpravě, zavazuje je ale k dodržování
patentové úpravy PUÚ. Smlouvou jsou harmonizovány otázky spojené s přiznáním data podání
přihlášky; formou a obsahem přihlášky; zastupováním; doručováním; úlevami lhůt; navrácením
práv; omezení následků nedodržení formalit; opravou a dodatečným uplatněním priority a jejím
navrácením. Ke smlouvě může přistoupit každý členský stát Pařížské unie. Po úspěchu této
smlouvy začalo WIPO opětovně pracovat na úmluvě, která by obsahovala hmotné patentové právo
(Substantive Patent Law Treaty – SPLT)159 v rozsahu obdobném jako byl první návrh, doplněném
o některé další oblasti jako je ochrana tradičních znalostí apod. Tentokrát nebyl návrh přijat
především pro neochotu rozvojových států, které odmítly převzít další závazky na základě
zkušeností s aplikací TRIPS. USA ovšem v roce 2013 přešly na systém prvního přihlašovatele
a skupina pěti patentových úřadů s nejvyšším počtem přihlášek tzv. IP5 (USA, EPÚ, Japonsko,
Čína a Korea) neustále posiluje vzájemnou spolupráci. Dá se tak předpokládat, že se o přijetí
hmotněprávní úpravy patentového práva bude v budoucnu opět jednat.160
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Evropský patentový systém
Návrh na vytvoření jednotného evropského patentové práva se poprvé objevil po první
světové válce společně s návrhem na vytvoření společného patentového úřadu pod záštitou
Německého patentového úřadu. V meziválečném období ovšem neměl návrh širší oporu a vrátilo
se k němu až v druhé polovině 20. století. V rámci procesu byl ustanoven Mezinárodní patentový
institut (Haagskou dohodou z roku 1947), který pro několik evropských státu prováděl průzkum
novosti a vytvářel patentové rešerše.161 Dále to byly již výše zmíněné Štrasburské úmluvy z let
1953, 1954 a 1963, které pro smluvní státy upravovaly formální požadavky na přihlášku, patentové
třídění i hmotněprávní úpravu patentového práva. Především třetí úmluva – Dohoda o unifikaci
některých pojmů hmotného patentového práva z roku 1963 měla podstatný vliv na další vývoj
směřující jak k Úmluvě o udělování evropských patentů, tak k již představené Smlouvě o patentové
spolupráci. Na procesu se také podílelo nově vzniklé Evropské hospodářské společenství (EHS),
kde byl v roce 1962 představen projekt jednotného evropského patentu, který byl ale po
mezinárodních jednáních odložen.162
Práce na obnoveném projektu úmluvy o evropském patentu započaly v roce 1969 v rámci
Mezivládní konference pro založení evropského systému udělování patentů. Jednání se účastnili
jak zástupci Evropských společenství, tak Rady Evropy. Výsledkem byl návrh tzv. „duálního
principu“ evropské patentové ochrany. První část představovala regionální systém přístupný všem
evropským státům. Udělovaný patent by měl stejné účinky jako jednotlivé národní patenty v těch
zemích, které přihlašovatel dopředu určil. Druhá část byla uzavřená a přístupná pouze zemím ES
a předpokládala udělování jednotného patentu pro všechny tyto země. V roce 1972 byl představen
koncept Úmluvy o udělování evropských patentů, která rozpracovala první část duálního
principu163 (jedna patentová přihláška zkoumaná jednotným úřadem na základě jednotné evropské
patentové úpravy s patentem uděleným pro určené státy). Od září 1973 se konala v Mnichově
mezivládní konference, na které byla přijata Úmluva o udělování evropských patentů164 (dále také
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jako „EPC“). Úmluvu podepsalo 14 z 21 zúčastněných států. V říjnu 1977 nabyla úmluva účinnosti
a z ní vzniklý Evropský patentový úřad (dále jako „EPÚ“) zaregistroval první přihlášku 1. června
1978.165 V současné době je součástí evropského patentového systému 38 států.166
EPC v preambuli stanovuje za své cíle posílení spolupráce mezi evropskými státy v oblasti
ochrany vynálezů tak, aby bylo možno ochrany dosáhnout ve smluvních státech prostřednictvím
jednoho řízení a za jednotných pravidel upravujících udělené patenty. Úmluvou, která představuje
zvláštní úmluvu podle článku 19 PUÚ a smlouvu o regionálním patentu podle článku 45 PCT, se
pro dosažení těchto cílů zřizuje Evropská patentová organizace. Evropská patentová organizace
sídlí v Mnichově a tvoří ji Evropský patentový úřad, který uděluje evropské patenty, a Správní
rada, kontrolující činnost EPÚ. V čele EPÚ stojí prezident. Organizace má právní subjektivitu
v každém smluvním státě. Rozpočet organizace je tvořen jednak z vlastních prostředků (vybírané
poplatky), tak z plateb, které jednotlivé členské státy vyčlení z vybíraných udržovacích poplatků
z evropského patentu. Pokud by výše uvedené nestačilo, je organizace oprávněna od smluvních
státu vybírat přímé poplatky.167
Podle článku 2 EPC se patenty udělené v soulady s EPC nazývají evropskými patenty.
Přihlašovatel může žádat o udělení evropského patentu pro jeden, více nebo všechny smluvní státy.
Účinky evropského patentu jsou ve smluvních státech totožné jako patenty národní. Evropský
patentový úřad je tvořen několika odděleními, z nichž základní jsou: Přihlašovací oddělení provádí
vstupní formální průzkum a zveřejňování přihlášek. Rešeršní a průzkumová oddělení vyhotovují
evropské rešeršní zprávy a jsou odpovědné za věcný průzkum evropské patentové přihlášky
a vydání rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo o udělení evropského patentu. Každé takové
oddělení je složeno ze tří technických členů, výjimečně doplněných jedním právním členem.
Odporová oddělení projednávají odpory podané proti již udělenému evropskému patentu. Právní
odbor se uplatní při přijímání rozhodnutí o zápisech do evropského patentového rejstříku a rejstříku
evropských patentových zástupců. Stížnostní senáty projednávají odvolání proti rozhodnutí výše
uvedených oddělení, počet jejich členů a složení závisí na tom, který z prvoinstančních oddělení
rozhodnutí vydal. Velký stížnostní senát tvoří pět právních a dva techničtí členové, rozhoduje
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o právních otázkách podstoupených stížnostními senáty a podává stanoviska k právním otázkám
podstoupeným prezidentem EPÚ. EPÚ vede např. i volně veřejnosti příslušný evropský patentový
rejstřík. Správní rada je tvořena zástupci členských států, krom zmíněné kontroly EPÚ patří do
jejích pravomocí volba prezidenta, schvalování každoročního rozpočtu, schvalování změn
prováděcích předpisů k EPC atd.168
Evropské patenty se podle čl. 45 udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky, které
jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné. EPC definici pojmu
vynález neobsahuje, obsahuje ale výčet předmětů, které za vynález nepovažuje.169 Stejně tak EPC
obsahuje výluky z patentovatelnosti na základě nesouladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy
na odrůdy rostlin a plemena zvířat, způsoby chirurgického léčení lidí a zvířat. EPC popisuje
formální nároky na přihlášku v článku 78. Pokud jde o otázku priority, přihlašovatel by měl prioritu
dřívější národní přihlášky nárokovat již v přihlášce. Přihláška se podává v jednom ze tří úředních
jazyků (angličtina, francouzština, němčina).170
Řízení před EPÚ probíhá ve dvou instancích. Prvoinstanční řízení se dělí na tři fáze. V první
fázi je podána evropská přihláška a na základě formálního průzkumu je vypracována evropská
rešerše společně se stanoviskem patentovatelnosti. Přihláška je zveřejněna společně s rešeršní
zprávou. V druhé fázi je podána žádost o věcný průzkum, následuje vlastní průzkum. V případě
úspěšného průzkumu je přihlašovateli udělen evropský patent, jehož účinky nastávají zveřejněním
oznámení o jeho udělení v Evropském patentovém věstníku. Třetí fáze je zahájena v případě, že je
podán odpor proti udělení evropského patentu. Odpor může podat kdokoliv během devíti měsíců
od zveřejnění oznámení. Odporem je možno dosáhnout úplného nebo jen částečného zrušení
evropského patentu s účinky ex tunc pro všechny určené státy. I majitel patentu může u úřadu žádat
jeho omezení nebo zrušení. Druhoinstanční řízení slouží k podávání stížností proti postupu orgánů
v první instanci. O těchto stížnostech rozhodují stížnostní senáty. V případě potřeby se věc předloží
Velkému stížnostnímu senátu.171
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Podle článku 64 evropský patent poskytuje svému majiteli ode dne zveřejnění oznámení
o jeho udělení a v každém smluvním státě, pro který byl udělen, stejná práva, jaká by mu uděloval
národní patent. Doba ochrany je 20 let ode dne přihlášení. Oznámením o udělení nabývá evropský
patent účinnosti ve všech určených státech. Jednotlivé státy jsou ovšem oprávněny na základě
článku 65 uložit majiteli patenu povinnost předložit od určité doby překlad patentového spisu do
národního jazyka tzv. validaci evropského patentu. Ta je spojena se značnou finanční zátěží pro
majitele a často vede k tomu, že z důvodu nepředložení dokumentace se patent stane v daném státě
od samého počátku neplatným. Aby se tomuto nežádoucímu jevu zamezilo, byla v roce 2000 přijata
Londýnská dohoda o aplikaci čl. 65 Úmluvy, účinnosti nabyla v roce 2008. V dohodě se smluvní
státy, jejichž úřední jazyk je jedním z úředních jazyků EPÚ, vzdávají práva vyžadovat překlad.
Ostatní státy se pak vzdají práva na překlad v případě, že patent bude vydán v jednom z úředních
jazyků, který si samy zvolí (mohou ovšem požadovat překlad patentových nároků do národního
jazyka). V kompetenci národního práva po udělení evropského patentu je rozhodovat o otázkách
spojených s porušováním, respektive se zrušením evropského patentu.172
Na tomto místě je vhodné uvést tzv. Euro-PCT systém, který představuje vztah mezi
systémem evropského patentu a systémem Smlouvy o patentové spolupráci, přesněji jejich
kombinaci. Tento systém spočívá v tom, že na základě podané mezinárodní přihlášky formou PCT
s určením evropského patentu. První fáze je fáze PCT, po jejím projití se přejde, po uplynutí 31
měsíců od priority, do modifikovaného evropského udělovacího patentového řízení před
Evropským patentovým úřadem. Pro svou efektivitu je tento systém přihlašovateli velmi často
využívaný, většinu evropských přihlášek ve skutečnosti představují Euro-PCT přihlášky.173

Evropský patent s jednotným účinkem
I přes pokroky, kterých patentová ochrana vynálezů na evropském území dosáhla, není
systém ochrany zdaleka jednotný. Evropský patent musí, aby byl účinný v jednotlivých zemích,
projít procesem validace. Přihlašovatel má také možnost u přihlášky omezit na které členské země
se bude evropský patent vztahovat. Navíc v jurisdikci jednotlivých států je řešení sporů o již
validované patenty a možnost jejich zrušení, stejně tak tomu je v případě porušování práv z patentů
172
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jejich majiteli. Jak již bylo uvedeno výše, snaha o překonání těchto omezení a vytvoření skutečně
jednotného patentového systému s unifikovanými procesně i hmotněprávními ustanoveními sahá
stejně daleko jako dnes úspěšná první část „duálního principu“. Se snahou o vytvoření
nadnárodního patentu jde ruku v ruce snaha o vytvoření jednotného patentového soudnictví.
V roce 1959 na popud Komise EHS začaly členské státy připravovat patentové právo pro
společný trh. Projekt ale skončil neúspěchem po sporech ohledně formy zapojení Velké Británie,
která v té době nebyla členským státem EHS.174 Obnovený projekt vyústil v Úmluvu o udělování
evropských patentů z roku 1973, jak byla podrobně popsána výše. V roce 1975 byla podepsána
v Lucemburku Úmluva o evropském patentu pro společný trh. Jejím cílem bylo vytvoření
jednotného komunitárního patentu, pro jehož případné zrušování měly být vytvořeny společné
specializované zrušovací senáty, jejichž rozhodnutí mohlo být napadeno u Evropského soudního
dvora. Komunitární patent měl být výsledkem udělení evropského patentu podle EPC s jednotnou
podobou a účinkem pro všechny členské země EHS. Smluvní strany se ovšem zdráhaly s ratifikací
Lucemburské úmluvy, ke které byly svolány v letech 1985 a 1989 další konference v naději, že se
podaří zajistit její vstup v účinnost. Tak se ovšem doposud nestalo. Příčiny neúspěchu jsou
mnohými spatřovány v nákladnosti patentu, jelikož vyžadoval překlad do všech národních jazyků
členských států a také v komplikovaném soudním systému, kdy by národní soudci mohli prohlásit
patent za neplatný na celém komunitárním území.175
Nový přístup zvolila Komise EU, kdy na summitu Evropské rady předložila návrh Nařízení
o komunitárním patentu, tedy sekundární legislativy EU na základě zmocnění v článku 308
Smlouvy o ES. Podobný postup byl totiž úspěšně použit v případě komunitární ochranné známky
a designu. Návrh ovšem vyžadoval začlenění EPÚ do systému EU (formou přistoupení EU k EPC),
komunitární patent by tak byl udělován stejným postupem a za stejných podmínek jako evropský
patent. Návrh obsahoval i nový systém patentového soudnictví: Komunitární patentový soud.176
Tento návrh ovšem na zasedání Rady EU v roce 2004 neprošel. Komise přišla s dalšími návrhy
evropského patentového soudnictví kombinující systém EU a EPC, který měl zahrnovat i některé
neunijní státy jako např. Turecko. Byl vypracován návrh patentového systému, který spočíval
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v přistoupení EU k EPC což ovšem vyžadovalo pozměnění EPC prostřednictvím diplomatické
konference a vytvoření společného soudu pro členy EU a členy EPC, kteří členy EU nejsou.177
Právě společný „Soud pro Evropské a EU patenty“ se ukázal podle názory Soudního dvora EU
jako neslučitelný s primárním evropským právem. Komise proto projekt přepracovala a přišla
s návrhem Dohody o jednotném patentovém soudu.178 Ani pro tento návrh se ovšem nepodařilo
zajisti podporu všech států, přesto mezi mnoha státy byl zájem natolik silný, že se rozhodly využít
možnosti tzv. posílené spolupráce, který umožňuje skupině států intenzivnější spolupráci v rámci
EU. V roce 2011 bylo schváleno doporučení o povolení posílené spolupráce mezi participujícími
členskými státy, posílené spolupráce se zúčastnilo 25 členských států, pouze Itálie a Španělsko se
odmítly účastnit.179
V reformním „patentového balíčku“ jsou obsaženy: Nařízení o jednotném patentu (UPR),
Nařízení o jazykovém režimu pro jednotný patent (UPTR) a Dohoda o jednotném patentovém soudu
(UPCA). Dohodu UPCA podepsalo v roce 2013 24 států. Nařízení se začnou používat až společně
se vstupem Dohody UPCA v účinnost.180
Nařízení o jednotném patentu stanoví, že: Evropský patent s jednotným účinkem uděluje
EPÚ. Evropský patent a udělovací postup pro něj nejsou dotčeny. Po udělení evropského patentu
je možné jej na žádost majitele přetvořit v jednotný patent.181 Žádost ovšem musí být podána do
jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu.182 Poté již není potřeba
přistoupit k validaci pro smluvní státy UPCA, validace je ovšem stále potřeba u ostatních států
EPC. Jednotný patent pro majitele znamená, že jeho účinky jsou stejné ve všech státech. Majitel
platí jeden udržovací poplatek přímo EPÚ. Výše poplatku se určí jako součet poplatků, které by
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platil u samostatných patentů ve čtyřech členských státech.183 EPÚ si ponechá polovinu částky
a zbytek rozdělí podle klíče mezi státy s jednotným patentem. Omezení, převod či zrušení
jednotného patentu je možné pouze pro celé území participujících států (licenci je ovšem možné
udělit jen pro vybrané). K vyčerpání práv z patentu dochází v rámci celého společného trhu
Evropské unie.184
Nařízení o překladech stanoví, že přihlašovatelé se sídlem nebo bydlištěm v jednom ze
členských států mohou podat přihlášku v jazyku tohoto státu a následně dodat překlad do jednoho
ze tří úředních jazyků EPÚ. Náklady spojené s překlady budou po udělené jednotného patentu
částečně majiteli kompenzovány EPÚ. Patent bude zveřejněn v jednom z úředních jazyků EPÚ
(tato jazyková verze bude právně závazná) a patentové nároky pak musí být uveřejněny v obou
dalších. Automatické překlady, se kterými systém do budoucna počítá, mají sloužit jen pro
informační účely.185 Na žádost údajného porušovatele je majitel patentu povinen přeložit na svůj
náklad patentový spis do jazyka státu, ve kterém údajně došlo k porušení nebo ve kterém má
domnělý porušovatel své sídlo.186 Stejně tak musí majitel přeložit spis do jazyka příslušného soudu,
pokud si to tento vyžádá. Soud také může přihlédnout k tomu, že si případný porušovatel nebyl
před poskytnutím překladu porušování vědom. Nařízení obsahuje ustanovení o přechodném
dvanáctiletém období,187 kdy je třeba pořizovat přihlašovatelem překlady do angličtiny případně
do dalších úředních jazyků nebo překlad do libovolného jazyka participujícího státu, pokud byl
patent udělen v angličtině.188
Dohoda o Jednotném patentovém soudu vytváří jednotné patentové soudnictví složené ze
soudu první instance, soudu odvolacího a registru. Má výlučnou pravomoc rozhodovat
o evropských patentech a jednotných evropských patentech (v tomto případě pak na teritoriu všech
183

Většina přihlašovatelů v rámci EPC omezuje své přihlášky na 3-5 států, poplatky tedy budou pro většinu podobné
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smluvních států UPCA jednotně). Soud první instance má ústřední komoru (Paříž), regionální
(Mnichov a Londýn) a místní komory. Místní komory budou zřizovány na žádost členských
států.189 Senáty jsou obecně tříčlenné mezinárodně obsazené a složené z technický a právně
kvalifikovaných soudců.190 Odvolací soud sídlí v Lucemburku. Soudy budou mít kompetenci
v oblasti porušování patentů a protinávrhů na zrušení, stejně tak v oblasti zrušení evropských
a jednotných patentů. Budou moci vydávat prozatímní opatření a rozhodovat o náhradě škody.
Úředním jazykem je jazyk státu, kde má příslušná komora sídlo, u ústřední komory je to jazyk, ve
kterém byl patent udělen. Zavádí se i mediační centra vedoucí seznam mediátorů, kteří mohou
pomoci k mimosoudnímu vyrovnání sporů. V přechodném období prvních sedmi let se může stát,
že spor bude veden u příslušného národního soudu, a ne v rámci systému jednotného patentového
soudnictví.191
Dohoda a zároveň celý patentový balíček má nabýt účinnosti poté, co bude ratifikována
třinácti státy. Podle nepsané dohody musí být mezi těmito státy Francie, Německo a Británie.
Doposud dohodu ratifikovalo 12 států.192 Francie dohodu ratifikovala v březnu 2014, Německo je
v současné době v pokročilém stádiu ratifikace. Komplikaci přineslo referendum o vystoupení
Velké Británie z EU. Jelikož jednotný patentový soud měl být soudem Evropské unie, objevily se
jak názory, že se Velká Británie nemůže systému účastnit, tak i takové, že to možné bude, pokud
se nadále bude řídit v této oblasti unijním právem.193 I přes rozhodnutí vystoupit z EU, Britská
vláda oznámila v listopadu 2016, že je odhodlána smlouvu ratifikovat.194 Pro přípravu projektu
Jednotného patentového soudu byla vytvořen Přípravný výbor, jehož úkolem bylo vypracovat
jednací řád, vyhledat odborně znalé soudce a stanovit výši poplatků pro řízení před soudem.195
V březnu 2017 přípravný výbor vydal prohlášení o připravenosti přechodného období systému
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Jednotného evropského patentu a Jednotného patentového soudu s plánovaným počátkem
účinnosti v prosinci 2017.196

Eurasijský patentový systém
Po rozpadu SSSR nastala potřeba vyřešit mezi nově samostatnými státy otázku ochrany
průmyslového vlastnictví. Tam kde v minulosti stačila jediná patentová přihláška, bylo nově
potřeba podat 15 národních přihlášek, což znamenalo i nárůst poplatků a administrativní zátěže
spojených se získáním a udržením ochrany. Záhy proto padl návrh na vytvoření systému, který by
kopíroval systém evropský s výhodou jednoho společného jazyka – ruštiny. Pobaltské státy se
ovšem postavily proti jakékoliv integraci a Rusko, které v té době mělo jako jediný stát fungující
patentový úřad, prosazovalo, aby se patentové záležitosti řešily společně pro všechny státy právě
v rámci ruského národního systému. První pokusy o vytvoření společného systému tak nebyly
úspěšné. A většina států se rozhodla jít cestou národních úprav. Postupem času část nástupnických
států vrátila ke konceptu společné regionální úpravy, ovšem pouze v oblasti vynálezů.197
Ve spolupráci s WIPO byla uzavřena regionální Eurasijská patentová dohoda (EAPD). 198 199
Dohoda vstoupila v platnost v srpnu 1995 a do konce následujícího roku ji ratifikovalo 9
států.200 Dohoda vytvořila Eurasijskou patentovou organizaci, v jejímž čele je správní rada,
a Eurasijský patentový úřad (dále jako „EAPÚ“), který plní roli regionálního patentového úřadu
a sekretariátu organizace. Úředním jazykem je ruština a sídlem Moskva. V jeho čele stojí prezident,
který je volen správní radou.201 Úřad provádí u jednotlivých přihlášek patentu formální průzkum
(předepsané náležitosti, jednotnost vynálezu, možné vyloučení z patentovatelnosti, uhrazení
poplatků). Samotné rešerše k eurasijským patentovým přihláškám vykonává Ruský patentový úřad
(ROSPATENT). Úřad také spravuje Rejstřík eurasijských přihlášek a Věstník EAPÚ.202
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Euroasijský systém je zapojen do systému PCT a převážná většina přihlášek je podávána právě
prostřednictvím PCT.203 Zapojení úřadu do systému PCT znamená, že potencionální přihlašovatelé
mohou dosáhnout ochrany v celém regionu prostřednictvím jediné přihlášky.204
Kritéria patentovatelnosti jsou standartními kritérii podle většiny úprav. Podle článku 6
EAPD jsou kritérii: novost, vynálezecká úroveň a průmyslová využitelnost. Dohoda neobsahuje
definici, ale související patentová směrnice obsahuje výčet předmětů, které nelze za vynález
považovat (objevy, teorie, postupy, způsoby řízení, algoritmy a počítačové programy apod.).
Vynález se považuje za nový, pokud není součástí stavu techniky. Využitelný je tehdy, pokud může
být využit v průmyslu, zemědělství, medicíně a dalších oblastech lidské činnosti. Stejně jako
v jiných řádech se patenty neudělují na odrůdy rostlin a plemena zvířat a vynálezy, jejich využití
je v rozporu s veřejným pořádkem nebo morálkou.205
Eurasijskou patentovou přihlášku je oprávněna podat jakákoliv fyzická nebo právnická
osoba bez ohledu na státní příslušnost, bydliště nebo sídlo. Právo na patent má vynálezce nebo jeho
právní nástupce. Ze žádosti musí být zřejmé, že se domáhá eurasijského patentu a musí obsahovat
předepsané údaje. Přihlašovatelé ze členských států podávají přihlášku svému národnímu úřadu
a přihlašovatelé ze třetích zemí přímo Úřadu EAPÚ. Pro přiznání priority u přihlášek, které byly
podány podle PUÚ je potřeba aby byla jejich priorita u EAPÚ nárokována nejpozději do 12 měsíců.
Úřad uznává i výstavní prioritu, ale v takovém případě musí být priorita uplatněna do 6 měsíců.
Výstava musí být mezinárodní, úřední či úředně ověřená a musí proběhnout na území členského
státu PUÚ.206
Řízení o eurasijské patentové přihlášce se v první instanci skládá ze tří fází: v první fázi
dojde k podání přihlášky, formálnímu průzkumu, vyhotovení rešeršní zprávy o patentovatelnosti
a zveřejnění přihlášky spolu s rešeršní zprávou. Ve druhé fázi je podána žádost o věcný průzkum,
a pokud tento průzkum dopadne pro přihlašovatele úspěšně, je tato fáze zakončena udělením
eurasijského patentu, jehož účinky nastávají zveřejněním oznámení o jeho udělení. Prozatímní
ochrana pro období mezi podáním přihlášky a udělením patentu se řídí podle národních úprav.
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205
JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 166-167.
206
Podle JENERÁL, Emil. 2011. op. cit. s. 189 a JENERÁL, Emil. 2016. op. cit. s. 168-170.

62

V této fázi nemá majitel patentu možnost zúžit výčet zemí, pro které se ochrana poskytuje. To je
možné až při placení jednotlivých národních udržovacích poplatků, kdy může majitel zaplatit
poplatky jen v těch zemích, kde má skutečný zájem o ochranu. Třetí fáze nastupuje v případě
podání odporu proti udělenému patentu, která může být zahájena u EAPÚ kýmkoliv během prvních
šesti měsíců od oznámení o udělení patentu. Odporovatel může v řízení dosáhnout částečného nebo
i úplného zrušení patentu s účinky ex tunc ve všech členských státech. Po uplynutí šestiměsíční
lhůty je potřeba obrátit se na národní soudy nebo jiné kompetentní orgány členských států. Důvody
pro prohlášení patentu za neplatný jsou stejné pro všechny státy, liší se ovšem procesní ustanovení
podle jednotlivých národních úprav a neplatnost platí jen pro teritorium toho státu, který o mí
rozhodl. Zatímco během řízení o eurasijské přihlášce se žádné udržovací poplatky platit nemusí,
po jejím udělení je potřeba platit udržovací poplatky každoročně. Výše zmíněné omezení
teritoriálního rozsahu je možno majitelem patentu zajistit tedy až nejdříve jeden rok po udělení
ochrany. Poplatky se neplatí jednotlivým státům, ale úřadu v celkové výši. Majitel tedy musí
písemně oznámit, pro které státy si přeje ochranu zachovat a zaplatit odpovídající sumu.
Neuhrazením poplatku patent zanikne s účinností ex nunc.207

6.2 Mezinárodněprávní ochrana užitných vzorů

Předmětem ochrany u užitných vzorů jsou technická řešení, která jsou, stejně jako vynález
výsledkem technické tvůrčí činnosti. Užitný vzor může chránit až na výjimky stejné předměty
ochrany jako vynález. Ve většině států, které užitný vzor zahrnují do poskytovaných forem ochrany
duševního vlastnictví,208 je ochrana užitnými vzory poskytována na zlepšení v mechanické /
technické oblasti. A pouze pro výrobky, a ne pro postupy.209 Oproti patenu je délka ochrany
užitného vzoru kratší.210 Na rozdíl od vynálezu, kde se poskytuje patentová ochrana, je získání
užitného vzoru obecně spojeno s nižšími nároky a užitný vzor může být udělen tam, kde řešení
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přesahuje svou úrovní pouhou odbornou dovednost. Podmínkou udělení je ovšem také průmyslová
využitelnost. Ochrana užitným vzorem vzniká zápisem do příslušného rejstříku na základě
registračního principu vyžadujícího pouze formální průzkum.211 Pro potenciální zájemce
představují užitné vzory jednodušší, časově a cenově méně náročnou variantu k patentu,
nevýhodou je kratší a slabší ochrana.
Na mezinárodní úrovni nejsou užitné vzory upraveny žádnou specifickou mezinárodní
úmluvou. Z toho důvodu se jednotlivé národní úpravy mohou značně odlišovat. Zmiňuje se o nich
však již Pařížská unijní úmluva, ovšem pouze okrajově, když v článku 5 A – (5) stanoví, že
„předchozích ustanovení se použije, s výhradou nezbytných změn, též pro užitné vzory.“212 Unijní
prioritní lhůta je pro užitné vzory stejná jako pro patenty, a to v délce dvanácti měsíců. Užitné
vzory jsou uvedeny také v článku 1 PUÚ jako jeden z předmětů ochrany průmyslového vlastnictví.
Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění se vedle patentů použije i na užitné vzory
a osvědčení užitnosti. O užitných vzorech také okrajově pojednává Úmluva o udělování
evropských patentů, a to v souvislosti s možností přeměny evropské patentové přihlášky na národní
přihlášku užitného vzoru.213 Dohoda TRIPS o užitných vzorech nepojednává.
Na regionální úrovni nalezneme snahy o úpravu užitného vzoru v rámci orgánů Evropské
unie, především Komise. Ta v roce 1995 přišla se Zelenou knihou ve věci ochrany užitných vzorů
v rámci jednotného trhu. Zelená kniha obsahovala shrnutí dosavadních průzkum v oblasti užitných
vzorů a konstatovala že je potřeba zapojení Evropské unie v této oblasti z důvodu vysoké
heterogenity národních úprav za účelem vytvoření rychlé, snadné a nenákladné ochrany pro řešení,
která jsou tvořená na kratší dobu a představují pouze omezenou invenci oproti stavu techniky.
Zelená kniha nabídla tři možné formy dalšího postupu a to: Směrnici k harmonizaci národních
úprav; zajištění nikoliv pouze harmonizace ale i udělovaní celoevropského ochrany
prostřednictvím vzájemného uznávání ochrany poskytované jednotlivými státy; třetí navrhovanou
možností bylo případné Nařízení, které by vytvořilo komunitární ochranu získanou jednotnou
přihláškou a přímo aplikovatelnou v jednotlivých státech.214
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Z vybraných možností nakonec byla vybrána cesta směrnice předložené Komisí v roce
1997. Tato směrnice částečně vychází z Mnichovské dohody o evropském patentu.215 Cílem
směrnice bylo přiblížit národní úpravy na základní společnou úroveň, a zavést jej do členských
států, kde do té doby neexistoval (Lucembursko, Švédsko, Velká Británie). Užitné modely podle
směrnice by nezahrnovaly biologický materiál, kterého se týkala jiná připravovaná směrnice.
Ochrana by byla poskytována jednotně na 10 let, byl by vyžadován pouze formální průzkum bez
průzkumu novosti nebo vynálezecké činnosti.216 V roce 1999 byl návrh aktualizován, ale již o rok
později byly práce na návrh pozastaveny, jelikož mezi členskými státy nebyla dostatečná vůle
k jeho přijetí. Komise se dále soustředila na otázky komunitárního patentu, tak jak o tom bylo
pojednáno výše. Návrh byl nakonec stažen v roce 2006. V rámci platné evropské legislativy jsou
na užitné vzory aplikovatelné Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví a Nařízení
o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.217

6.3 Mezinárodněprávní ochrana průmyslových vzorů

Úprava průmyslových vzorů (také označovaných jako „design“) je tradičně součástí úpravy
průmyslových

práv,

průmyslový

vzor

ovšem

nevykazuje

příliš

podobných

znaků

s ostatními předměty průmyslových práv. Vynálezy a užitné vzory představují výsledek alespoň
dílčí vynálezecké činnosti v oblasti technických řešení, oproti tomu průmyslové vzory jsou
výsledkem tvůrčí činnosti designérů (průmyslových výtvarníků a návrhářů) a technické účinky pro
ně hrají jen zanedbatelnou roli. Průmyslový vzor se vztahuje k zevnějšímu, tedy vizuálním,
estetickým a dekorativním aspektům výrobku. Ochrana průmyslovým vzorem se tedy nevtahuje na
technické řešení výrobku, způsob jeho vytváření, jeho vnitřní vlastnosti a podobně.218
Mezinárodní úprava užitných vzorů se objevuje již v Pařížské unijní úmluvě. PUÚ vztahuje
svou ochranu mimo jiné i na průmyslové vzory a modely. 219 V článku 5quinquies je deklarovaná
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povinnost všech unijních států chránit průmyslové vzory a modely. Ochrana průmyslových vzorů
a modelů nesmí zaniknout ani pro neužívání, ani pro dovážení předmětů shodných s chráněnými
předměty (článek 5 B). V článku 11 se unijní země zavazují udělit průmyslovým vzorům nebo
modelům dočasnou ochranu v případě, že takové výrobky budou vystaveny v rámci mezinárodních
výstav.
V rámci dohody TRIPS je problematice průmyslových vzorů věnován oddíl čtvrtý části
druhé dohody (článek 25 a článek 26). Členské státy jsou povinny poskytovat ochranu novým
a původním nezávisle vytvořeným průmyslovým vzorům. TRIPS pojímá průmyslové vzory jako
„vzory vkusové“ a umožňuje státům neposkytovat ochranu takovým vzorům, které budou
definované v podstatě technickými nebo funkčními úvahami. TRIPS se přímo zmiňuje o ochraně
textilních vzorů, u kterých státy musí zaručit, že požadavky na zajištění ochrany nepřiměřeně
nezhorší možnosti požadovat a získat takovou ochranu. TRIPS také nestanoví přímo povinnost
členských států zajištovat ochranu průmyslových vzorů pomocí práv průmyslového vlastnictví,
ochrana může být zajištěna i prostřednictvím práv autorských.220 Článek 26 TRIPS se vztahuje na
ochranu práv z průmyslových vzorů a to tak, že majitel musí mít právo zabránit třetím stranám
vyrábět, prodávat nebo dovážet výrobky, které zahrnují jeho průmyslový vzor bez jeho souhlasu,
pokud tak činní pro komerční účely. Výjimky z ochrany mohou být poskytovány jen v omezené
míře a za předpokladu, že nebudou nepřiměřeně v rozporu s běžným užíváním chráněných
průmyslových vzorů a že nebudou nepřiměřeně na úkor oprávněných zájmů majitele se zřetelem
na oprávněné zájmy třetích stran (článek 26.2). Doba platnosti průmyslového vzoru je podle TRIPS
nejméně 10 let (článek 26.3).

Haagská dohoda
Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů byla přijata
v roce 1925. Revidována byla v roce 1934 a v roce 1960. Byly k ní přijaty ještě doplňující akty,
z nichž ten nejnovější byl přijat v roce 1999 v Ženevě. Deklarovaným cílem Haagské dohody bylo
poskytnout tvůrcům průmyslových vzorů možnost získání ochrany pomocí mezinárodní přihlášky
(preambule). Smluvní státy tvoří Zvláštní unii pro mezinárodní přihlašování průmyslových vzorů
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a modelů. Členství je otevřeno pro všechny členy PUÚ. Počet členských států je ovšem relativně
nízký.221
Příslušníci smluvních států nebo osoby, které mají na jejich území bydliště nebo skutečný
a opravdový průmyslový nebo obchodní podnik mohou prostřednictvím Mezinárodního úřadu
WIPO přihlašovat své průmyslové vzory (článek 3 verze 1960). Přihlášky jsou podávány
prostřednictvím národního úřadu průmyslového vlastnictví, anebo přímo Mezinárodnímu úřadu
v případě, že to národní úprava povoluje (článek 4 verze 1960). Přihláška sestává ze žádosti
a fotografií nebo jiných grafických vyobrazení vzoru nebo modelu a je spojena s uhrazením
poplatků. Přihlašovatel také může žádat prioritu, kterou musí doložit. Je připuštěno podat
hromadnou přihlášku, která zahrnuje více vzorů v tom případě, že mají být použity na předmětech,
které spadají do téže třídy mezinárodního třídění vzorů a modelů (článek 5 verze 1960). V přihlášce
přihlašovatel označí státy, u nichž se uchází o udělení ochrany a pro podání přihlášky se
nevyžaduje, aby přihlašovatel disponoval již udělenou ochrannou v zemi původu.222 Mezinárodní
úřad vede mezinárodní rejstřík vzorů a modelů a provádí zápis mezinárodních přihlášek (článek 6
verze 1960). Mezinárodní přihláška může být obnovena v posledním roce každého pětiletého
období vždy na pět let, a to zaplacením obnovovacího poplatku (článek 10 verze 1960).
Snaha širší mezinárodní zapojení v oblasti průmyslových vzorů v přijetí Ženevského
revizního aktu v roce 1999. Jejím cílem bylo mimo přilákání nových států i zjednodušení systému.
Z toho důvodu došlo ke změnám, pokud jde např. o delší lhůtu k odepření ochrany a možnost
propojení Haagského systému s regionálními systémy.223 V roce 2009 bylo rozhodnuto, že
jedinými platnými verzemi Haagské úmluvy nadále zůstane verze z roku 1960 a Ženevský revizní
akt z roku 1999 (upustilo se od aplikace Londýnské revize z roku 1934),224 tak aby se zabránilo
dalšímu tříštění systému. Ženevská revize rozšířila okruh osob, které mohou o ochranu žádat
(mimo bydliště stačí mít na území smluvního státu místo obvyklého pobytu). Hromadná přihláška
může obsahovat nově až 100 vzorů v případě, že se všechny aplikují na výrobky stejné třídy podle
Locarnského třídění. Přihlášky je možno podávat v angličtině, francouzštině a španělštině. Každá
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smluvní strana může nově odepřít poskytnutí ochrany ve lhůtě dvanácti měsíců (z původních šesti).
Oproti Haagské revizi Ženevský revizní akt obsahuje odlišné ustanovení o obnově ochrany.225
Ženevský revizní akt je otevřen všem členským státům WIPO a vybraným mezivládním
organizacím.226 Ženevský revizní akt byl částečně úspěšný, jelikož se podařilo dosáhnout
přistoupení významných průmyslových států Japonska a USA v roce 2015, stejně tak jako
výrazného navýšení počtu smluvních stran, přistoupila k němu také Evropská unie a OAPI.227

Locarnská dohoda
Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů byla
podepsána v roce 1968 a změněna roku 1979. Byla uzavřena jako zvláštní dohoda podle článku 19
PUÚ a zřizuje mezi svými signatáři zvláštní unii. Zavadla pro účely zápisu průmyslových vzorů
zvláštní třídění, které obsahuje seznam tříd a podtříd s abecedním seznamem výrobků, které mohou
být předmětem vzorů nebo modelů (článek 1). Mezinárodní třídění slouží v členských státech jako
hlavní nebo pomocné třídění. Členské státy označení mezinárodního třídění uvádí na listinách
přihlášek nebo zápisu (článek 2). Seznam je sestavován a měněn Výborem znalců zřízeného
u Mezinárodního úřadu WIPO a jehož členy jsou zástupci ze všech států unie (článek 3). Nejvyšším
orgánem zvláštní unie je Shromáždění, administrativní úkoly zajišťuje Mezinárodní úřad (články
5 a 6).
V současné době je v platnosti jedenáctá edice Locarnského třídění, a to ve dvou
jazykových verzích, anglické a francouzské. Jedenáctá edice je účinná od 1. ledna 2017 a obsahuje
32 tříd.228 V současné době je Locarnského systému součástí 54 států.229
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Průmyslové vzory v Evropské unii
Již v roce 1991 vydala Evropská komise Zelenou knihu o právní ochraně průmyslových
vzorů. Komisi k tomu vedla dlouhodobá nespokojenost se stavem úpravy napříč státy evropského
společenství, jejíž příčinou byla i nízká úroveň přijetí mezinárodní úpravy. Velká část států
Společenství v té době neměla komplexní ochranu průmyslových vzorů, některé chránily jen
ozdobné prvky, a ne ostatní početné formy moderního funkčního průmyslového designu. Rozdíly
mezi národními úpravami také ztěžovaly fungování a rozvoj společného trhu. V roce 1993 vydala
Komise návrh směrnice a nařízení upravujících průmyslové vzory.230
Jako první byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října
1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (dále jako „směrnice o průmyslových vzorech“),
která definuje průmyslový vzor jako „vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho
znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako
takového, a/nebo jeho dekoru“.231 Cílem směrnice bylo harmonizovat jednotlivé právní úpravy
členských států. Členské státy jsou povinny chránit průmyslové vzory prostřednictvím zápisu
a udělovat výlučná práva jejich majitelům (článek 3). Podmínkou pro udělení ochrany je novost
a individuální povaha vzoru. Vzor je považován za nový, pokud nebyl veřejnosti zpřístupněn
shodný průmyslový vzor přede dnem podání přihlášky případně před datem práva přednosti
(článek 4). Individuální povaha je dosažena tím, že vzor vyvolá u informovaného uživatele celkový
dojem, který je odlišný od dojmu, který by vyvolal již zpřístupněný vzor (článek 5). Zpřístupněním
veřejnosti se rozumí jakákoliv forma zveřejnění, která nebyla učiněna v rámci výslovné nebo
předpokládané důvěrnosti (článek 6).232 Zapsaný průmyslový vzor je chráněn na období pěti let
a je možné jej v pětiletých intervalech obnovovat až do celkové doby 25 let (článek 10).
Zásadnější změnu přineslo nařízení Rady 2002/6/ES ze dne 12. prosince 2001
o průmyslových vzorech Společenství („nařízení o vzorech Společenství“). Hlavním přínosem
nařízení o vzorech Společenství je vytvoření jednotného systému průmyslového vzoru
Společenství platném na celém území Evropské unie se stejnými účinky. Specifikem vzoru
společenství je, že rozlišuje dvě formy ochrany, a to „nezapsaný průmyslový vzor Společenství“
230
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a „zapsaný průmyslový vzor Společenství“. Nezapsaný vzor je chráněn, v případě, že je
stanoveným způsobem zpřístupněn, zatímco u zapsaného vzoru jde o ochranu v případě zápisu
podle pravidel obsažených v nařízení (článek 1). Pověřeným úřadem ze směrnice je Úřad pro
harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jako „Úřad“).233 Ochrana nezapsaných průmyslových vzorů
byla EU poskytnuta v reakci na potřeby průmyslových odvětví, kde se velmi rychle vytváří
množství výrobků, pro jejichž úspěch na trhu je jejich design často velmi důležitý a jejichž
životnost je obvykle poměrně krátká.234 Nezapsaný průmyslový vzor požívá ochrany po dobu tří
let od zpřístupnění veřejnosti (článek 11). Zapsaný vzor pak požívá ochrany po dobu pěti let ode
dne podání přihlášky, majitel má možnost obnovení ochrany na další pětiletá období až do celkové
doby 25 let (článek 12).
Právo ke vzoru se nevztahuje na ty vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny jeho
funkcí, stejně tak se nejedná o průmyslový vzor v případě, že jeho vzhledové prvky slouží čistě pro
zapojení k jiným výrobkům (článek 8). Nařízení oproti směrnici rozvádí ustanovení o novosti
a individuální povaze z hlediska nezapsaných průmyslových vzorů.235 Úprava průmyslového vzoru
Společenství obsahuje šestiměsíční výstavní prioritu pro úřední nebo úředně schválené
mezinárodní výstavy podle úpravy v PUÚ (článek 44). I když průmyslový vzor společenství platí
na celém území EU, je majiteli umožněno poskytovat licence jen pro některé unijní státy (článek
32).
Přihlášku vzoru Společenství lze podat přímo u Úřadu nebo prostřednictvím národního
úřadu průmyslového vlastnictví (článek 35). Nařízení dále upravuje náležitosti přihlášky s tím, že
jsou povoleny hromadné přihlášky. V rámci vzoru Společenství se užívá Locarnského třídění. Úřad
provádí průzkum pouze formálních náležitostí obsažených v článku 45 (nezkoumá tedy jestli
přihláška splňuje kritéria novosti nebo individuální povahy). Pokud nejsou shledány důvody
zamítnutí zápisu je zápis Úřadem proveden do rejstříku vzorů Společenství jako zapsaný vzor
Společenství. Zápis je stanoven ke dni podání přihlášky podle článku 38 a je zveřejněn ve Věstníku
vzorů Společenství. Majitel průmyslového vzoru se písemným prohlášením může vzoru vzdát
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(článek 51), kterákoliv osoba nebo orgán k tomu zmocněný může žádat o prohlášení neplatnosti
(článek 52).
Nařízení o vzorech společenství bylo revidováno v roce 2007 na základě přistoupení
k Ženevskému aktu Haagské dohody. V roce 2014 zahájila Komise přezkum právních
a ekonomických stránek systému vzoru Společenství a jeho celkového fungování. Jelikož platná
úprava sahá až do roku 1998 (směrnice) a 2001 (nařízeni). Na základě toho byly publikovány
nálezy ekonomické a právní analýzy v letech 2015 a 2016.236

6.4 Mezinárodněprávní ochrana topografií integrovaných obvodů

Ochrana topografií integrovaných obvodů je nejmladším odvětvím ochrany práv
průmyslového vlastnictví. Vyvinula se jako potřeba chránit unikátní technická řešení, kterými jsou
uspořádání polovodičových výrobků. Polovodičovým výrobkem se rozumí konečná nebo
mezitímní forma mikroelektronického výrobku určeného k elektrické funkci.237 Vývoj v této
oblasti je velmi rychlý a nákladný, prostředí obchodu se také vyznačuje vysokou soutěživostí
a často i padělání a průmyslové špionáže. Z tohoto důvody tlačily především technologicky vůdčí
státy na přijetí mezinárodní ochrany. V roce 1989 byla do Washingtonu svolána mezinárodní
konference, především na základě popudu Spojených států a Japonska, která v květnu téhož roku
přijala Smlouvu o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných prvků (dále jako „IPIC“).238 IPIC
nevstoupila do dnešního dne v platnost,239 přesto se mnohé z jejích ustanovení v mezinárodním
právu používají, jelikož na ni odkazuje úmluva TRIPS.240
IPIC přinesla dnes všeobecně uznávanou definici integrovaného obvodu a jeho topografie,
ve které integrovaný obvod je „produktem ve své konečné podobě nebo jako meziprodukt, ve
kterém prvky, z nichž alespoň jeden je aktivní, a veškerá nebo některá vzájemná propojení jsou
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nedílnou součástí tělesa nebo povrchu tělesa nebo povrchu nějakého dílu materiálu, který je určen
pro vykonání elektronické funkce“ a topografie „znamená jakýmkoliv způsobem vyjádřené
rozmístění prvků, z nichž alespoň jeden je aktivní, a některých nebo veškerých vzájemných
propojení integrovaného obvodu, nebo takové trojrozměrné rozmístění připravené pro integrovaný
obvod určený pro výrobu.“241
TRIPS přejímá většinu hmotněprávních ustanovení IPIC s výjimkou ustanovení
o nucených nevýlučných licencích (článek 6.3 IPIC), jelikož právě toto ustanovení se stalo
důvodem pro nepřijetí dohody, když se proti němu postavilo jak Japonsko, tak USA. Problematika
integrovaných obvodů je obsažena v oddílu 6 části II TRIPS v článcích 35-38. Národní
zákonodárství má být podle článku 25 TRIPS upraveno tak aby odpovídalo některým ustanovením
IPIC (definice, předmět, forma, národní režim, rozsah ochrany, využití, popis). IPIC zavádí
ochranu i těch topografií, které nejsou součástí výrobku. Zavádí národní režim ochrany. Vymezuje
rozsah ochrany, kde protiprávní je především kopírování celého řešení nebo části a jeho zahrnutí
do jiného integrovaného obvodu, dále dovoz, prodej nebo další formy obchodního rozšiřování.
Výjimku z ochrany představuje ovšem možnost užití reverzního inženýrství za účelem analýzy
a hodnocení v tom případě, že jeho výsledkem je topografie, která vyhovuje požadavkům
původnosti (článek 6.2 b IPIC).242
Oproti IPIC poskytuje TRIPS rozšířenou dobu ochrany na 10 let, kdy IPIC poskytovala
ochranu na 8. Členové TRIPS mohou poskytovat i patnáctiletou ochranu.243 Doba ochrany se počítá
od data podání přihlášky k zápisu nebo od prvního komerčního využití. V článku 37 nově TRIPS
ustanovuje výjimku z ochrany, a to v případě užívání nezákonně reprodukované topografie nebo
předmětů obsahujících takovou reprodukci, za předpokladu, že osoba uskutečňující nebo
přikazující takové jednání nevěděla nebo neměla dobrý důvod vědět, že takovou nezákonnou
reprodukci zahrnoval. Tito „nevinní uživatelé“ jsou oprávněni, podle národní úpravy, podniknout
s existujícím inventářem jakékoliv kroky (tedy i např. další prodej) s tím, že budou povinni majiteli
práva zaplatit přiměřenou částku, která by odpovídala licenčnímu poplatku.244
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V rámci evropského práva je úprava ochrany integrovaných prvků obsažena ve směrnici
Rady 87/54/EHS o právní ochraně topografií polovodičových výrobků. Ta se zprvu týkala jen
subjektů z Evropských společností. Komise prostřednictvím řady rozhodnutí245 rozšířila působnost
právní ochrany topografií i na subjekty z dalších zemí jako USA, Kanady a Japonska v souladu se
zásadou materiální reciprocity. Rozhodnutím 94/824/EC Komise rozšířila, bez reciprocity, právní
ochranu i na osoby z členských států WTO.246

6.5 Mezinárodněprávní úprava v oblasti ochranných známek

Historie ochranných známek sahá velmi daleko do minulosti. Známky a značky se
používaly již ve starověku k označení zboží vyrobeného ze vzácných kovů. Sloužily jako známky
jakosti a původu a užívaly je hojně i středověké cechy a gildy. Od devatenáctého století vznikaly
postupně národní legislativy ochranných známek pro označení zboží i služeb.247
V rámci mezinárodní ochrany průmyslového vlastnictví jsou základy úpravy ochranných
známek zakotveny již v Pařížské unijní úmluvě. Podle článku 6 podmínky přihlášky a zápisu
ochranných známek (podle dikce PUÚ „továrních a obchodních známek“) jsou stanoveny v každé
unijní zemi národním zákonodárstvím. Známka přihlášená příslušníkem unijní země v jiné unijní
zemi nesmí být odmítnuta nebo zrušena na základě toho, že nebyla přihlášena, zapsána nebo
obnovena v zemi původu. A také, že řádně zapsaná známka v jedné unijní zemi, se pokládá za
nezávislou na známkách zapsaných v ostatních zemích, a to včetně země původu. Článek 6bis
zakládá ochranu všeobecně známých ochranných známek pro výrobky, kdy ukládá příslušným
úřadům neprovést takový zápis, pokud přihlašovaná známka (nebo její podstatná část) zjevně
napodobuje nebo je schopna vyvolat záměnu se známkou již obecně známou pro stejný nebo
podobný výrobek. Pro domáhání výmazu takové známky je povolena lhůta nejméně pěti let (bez
lhůty, pokud přihlašovatel byl ve zlé víře). Článek 6ter omezuje možnost zápisu ochranných
známek, které by využívaly vlajky, erby a jiné znaky státní svrchovanosti stejně jako jejich úřední
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a puncovní značky a názvy mezinárodních organizací jejichž jsou unijní státy členy. Podle článku
6quinques je každá řádně zapsaná známka připuštěna k přihlášení a k ochraně v ostatních unijních
zemích s výjimkou taxativně vymezených důvodů a to: pokud omezují již nabytá práva třetích
osob; nemají rozlišovací způsobilost nebo jsou složeny se značek již zavedených v běžném
obchodním styku dané země případně pokud odporují dobrým mravům dané země.
Pařížská úmluva se také zabývá otázkami souvisejícími s platností ochranných známek,
pokud jde o jejich užívání (článek 5 C), kdy zápis povinně zapsaného označení může být pro
nečinnost zrušen, jen pokud majitel neospravedlní, proč jej neužíval. Obsahuje i ustanovení
o převodu ochranné známky (článek 6quater) a ochranou práv majitele ochranné známky před
jednáním jeho jednatele nebo zástupce, která mu jsou k neprospěchu, o nichž majitel nevěděl
(tzv. nehodný agent).248 Unijní země zajistí podle článků 9 a 10ter ochranu práv majitele a zajistí
pro příslušníky ostatních unijních zemí zákonné prostředky ochrany proti nedovoleně označeným
výrobkům a jejich dovozcům. Toho je dosaženo prostřednictvím zabavení takových nedovoleně
označených výrobků v zemi dovozu i zemi výroby podle pravidel každé unijní země. Jestliže
zákonodárství některé z unijních zemí nedovoluje zabavení zboží při dovozu, přijmou tyto země
opatření zakazující dovoz nebo pomocí zabavení ve vnitrozemí. Příslušníci unijních zemí (nebo
odborné svazy, které je zastupují) musí být národním zákonodárstvím vybaveni příslušnými
prostředky tak, aby mohli účinně bojovat proti porušování svých práv.
Pro některé ochranné známky je stanoven odlišný režim. Unijní země podle článku 6sexites
nejsou povinny zavádět zápis známek služeb, jsou je ale povinny chránit. Zavazují se chránit
a připouštět zápis známek svazových (kolektivní známky) podle článku 7bis.249
V rámci dohody TRIPS najdeme v článku 15 definici ochranné známky: „jakékoli označení
nebo jakákoliv kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od
výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku.“250 V dohodě
TRIPS se pozitivní definice ochranné známky v rámci mezinárodních úmluv objevuje vůbec
poprvé. Oproti PUÚ rozpracování dohoda TRIPS známku služeb, když ji připouští ochranu podle
výše zmíněného článku 6bis (článek 16.2 a 16.3 TRIPS). Známce služeb je připuštěno také právo
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mezinárodní priority (článek 62.3 TRIPS). Nejběžnější typ ochranné známky je známka
rozeznatelná zrakem. TRIPS připouští možnost registrace známek rozeznatelných jinými smysly,
členové mohou ovšem v národní úpravě podmínku rozeznatelnosti zrakem vyžadovat.251 Podle
článku 15.3 TRIPS jsou členské státy oprávněny podmínit zápisnou způsobilost známky jejím
užíváním, skutečné užívání ovšem nesmí být podmínkou pro podání přihlášky a přihláška nesmí
být zamítnuta jen z toho důvodu, že se její zamýšlené užívání neuskutečnilo do tří let od podání
přihlášky. Podle článku 15.5 jsou členové povinni zveřejnit každou ochrannou známku před
provedením zápisu nebo bezprostředně po jeho provedení a poskytnout možnost třetím stranám
podat žádost o její výmaz, případně povolit možnost podání odporu proti zápisu.
Článek 16 TRIPS opravňuje majitele zapsané ochranné známky zabránit všem třetím
stranám, které nemají jeho souhlas, aby při své obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná
označení pro zboží nebo služby stejné nebo podobné zboží nebo službám, na které se vztahuje
ochranná známka jejího majitele. Oproti limitované ochraně všeobecně známých ochranných
známek podle článku 6bis PUÚ (formálně nezapsané ochranné známky, které se vžily pro určité
výrobky mezi veřejností tak, že mají rozlišovací funkci) rozšiřuje TRIPS jejich ochranu v článcích
16.2 a 16.3. Ochrana se rozšiřuje i ve vztahu ke zboží a službám, které nejsou totožné nebo ani
podobné těm, pro něž je ochranná známka v zemi zapsána.252
Článek 17 TRIPS stanoví předpoklady pro možné omezené výjimky z práv udělených
ochranných známek (jako například správné užití popisných výrazů), za předpokladu, že takové
výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele a třetích stran. Článek 18 TRIPS stanoví
minimální dobu ochrany na 7 let s neomezenou možností obnovy,253 s tím, že pokud se při zápisu
vyžaduje užívání je výmaz možný pro neužívání pouze za předpokladu, že takové neužívání bylo
delší než tři roky, bez udání dostatečných dobrých důvodů pro neužívání majitelem (článek 19
TRIPS). Podle článku 20 TRIPS nejsou umožněny ze strany státu neodůvodnění požadavky, které
by ztěžovaly majitele (užívat s jinou známkou, zvláštním způsobem, nebo způsobem ztěžujícím
rozlišovací schopnost známky), některé omezení jsou ovšem povolena. Konečně, podle článku 21
TRIPS mohou členské státy stanovit podmínky pro poskytování licencí a pro převod ochranných
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známek. Nucené licence ovšem nejsou povoleny a převod známky je možný i bez převodu
předmětu činnosti, ke kterému ochranná známka náleží.

Madridský systém zápisu mezinárodních známek
Madridský systém zápisu mezinárodních známek je tvořen dvěma mezinárodními
úmluvami, a to Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
z roku 1891 a Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z roku
1989. Správu Madridského systému vykonává WIPO, která vede mezinárodní rejstřík a publikuje
Věstník mezinárodních známek.254
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek byla
uzavřena na mezinárodní konferenci v dubnu 1891 a byla celkem šestkrát revidována. Jde
o zvláštní dohodu podle článku 19 PUÚ. Vytváří zvláštní unii pro mezinárodní zápis ochranných
známek. Příslušníci států této unie (a za uvedených podmínek i z třetích zemí) mají možnost zajistit
si ochranu svých známek zapsaných v zemi původu tak, že tyto známky přihlásí (registrují)
i u Mezinárodního úřadu WIPO (článek 1). Madridský systém mohou využívat všichni
přihlašovatelé, kteří mají v některém z unijních států bydliště nebo sídlo či provozovnu (článek 2).
Madridská dohoda tady odkazuje na ustanovení článku 3 PUÚ. Registrace u Mezinárodního úřadu
má stejné účinky, jaké by měla registrace v jakémkoli členském státě. To výrazně zjednodušuje
možnost získat ochranu v rámci Madridské unie. Madridská dohoda vyžaduje, aby přihlašovatel
v rámci Madridského systému měl již registrovanou ochrannou známku ve své zemi původu.
Přihláška mezinárodní ochranné známky se podává prostřednictvím národního
(regionálního) úřadu, který ji zpracuje na předepsaném formuláři a je s ní spojen poplatek za
mezinárodní zápis. Výrobky nebo služby se třídí podle Niceského mezinárodního třídění (viz níže).
Mezinárodní úřad neprovádí věcný průzkum, zkoumá formální náležitosti přihlášky podle
Madridské dohody. Podmínkou pro podání mezinárodní přihlášky je zápis v zemi původu. Podle
článku 6 se zápis uskutečňuje na dobu 20 let s možností obnovy podle stanovených podmínek.
Mezinárodní zápis je vázán na národní po dobu pěti let od data mezinárodního zápisu, po uplynutí
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této doby je mezinárodní zápis nezávislý.255 Každá mezinárodně zapsaná ochranná známka požívá
práva přednosti podle článku 4 PUÚ (článek 4). Podle článku 5 ovšem mohou národní úřady
prohlásit, že mezinárodně zapsané známce nemůže být na jejich území poskytnuta ochrana, a to
v tom případě, že mu to ukládají národní zákony a za podmínek, které by platily pro přihlášku
národní ochranné známky. Odmítnutí je národní úřad povinen oznámit Mezinárodnímu úřadu,
který dále informuje zemi původu přihlašovatele a umožní mu využít stejné odvolací prostředky,
jaké by měl, kdyby o zápis požádal nezprostředkovaně.256
Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek byl přijat roku
1989. Byl vyústěním společných snah Shromáždění Madridské unie a WIPO o reformu systému.257
Protokol přinesl posun a modernizaci madridského systému hned v několika oblastech. Madridský
protokol směřoval k tomu, aby se členy systému staly nově i státy, kterým původní systém založený
na Madridské dohodě nevyhovoval pro rozpor s národním zákonodárstvím (například USA,
Japonsko, Velká Británie), byl také mezinárodní reakcí na vytvoření známky Společenství. 258 Za
tímto účelem byly přijaty podstatné změny systému, mezi ty nejzásadnější patří následující: Podle
Protokolu již neplatí pro přihlašovatele povinnost mít při přihlášce již zapsanou národní nebo
regionální ochrannou známku, postačí podání národní nebo regionální přihlášky u zápisného úřadu
a jeho prostřednictvím ji pak přihlásit k Mezinárodnímu úřadu WIPO (článek 2 Protokolu). Doba
platnosti mezinárodního zápisu je z původních dvaceti let zkrácena na deset let, možnost obnovy
zůstává (článek 6 Protokolu). Lhůta pro uplatnění námitek a odepření ochrany ze strany národního
zápisného úřadu se prodlužuje z původního roku na 18 měsíců (článek 5 Protokolu). Úřad země
původu je nově oprávněn stanovit a vybírat ve svůj prospěch od přihlašovatele poplatek za podání
mezinárodní přihlášky nebo za obnovu zápisu (článek 8 Protokolu). V případě že byl mezinárodní
zápis vymazán na žádost úřadu země původu (tam, kde se mezinárodní zápis ještě nestal
nezávislým na zápisu národním – článek 6 Protokolu) je možné tuto mezinárodní ochranu přetvořit
na ochranu národní ve vybraných státech, v takovém případě se na přihlášku hledí jako by byla
podána k datu mezinárodního zápisu (článek 9quinquies Protokolu). Protokol také umožňuje, aby
k Madridskému systému přistoupili mezivládní organizace, které spravují regionální úřad pro zápis
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ochranných známek (článek 14 Protokolu), toho v roce 2004 využila Evropská unie, čímž došlo
k propojení systému ochranné známky společenství a Madridského systému,259 V roce 2014 se
připojila také OAPI. Po přijetí protokolu se téměř zdvojnásobil počet participujících státu na
dnešních 98.260 Přistoupení Alžírska k Protokolu v roce 2016 znamená, že všechny státy aktivní
v Madridském systému se řídí Protokolem.261
Pro úplnost je vhodné zmínit Smlouvu o registraci ochranných známek (Trademark
Registration Treaty – TRT) podepsanou ve Vídni roku 1973. Za jejím přijetím, stejně tak jako
v případě pozdějšího a daleko úspěšnějšího Protokolu k Madridské smlouvě, stála snaha WIPO
o zapojení většího počtu státu do Madridského systému (především pak Spojených států).262 Po
poměrně zdlouhavém procesu vyjednávání se podařilo získat podpisy několika států. Cílem
smlouvy byl poskytnou zjednodušený a centralizovaný systém přihlášek v členských státech.
Zásada teritoriality tedy nebyla nijak omezena. Podmínky způsobilosti byly nechány v pravomoci
členských států a TRT sloužila pouze jako centrální přihlašovací systém. Smlouva nebyla nikdy
příliš široce adoptována.263 Pozdější úmluvy, především Protokol, ji plně překonaly, pokud jde
o počet participujících států a úroveň poskytované ochrany.264

Niceská dohoda a Vídeňská dohoda o třídění ochranných známek
Podobně jako v případě patentové ochrany vynálezů i v případě ochranných známek rostla
od poloviny dvacátého století potřeba vytvořit a aplikovat jednotné mezinárodní třídění, které by
usnadňovalo mezinárodní rešerše a vyhledání ochranných známek. V roce 1957 byla uzavřena
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Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.265 Niceská
dohoda podstoupila dvě revize, a to v roce 1967 ve Stockholmu a 1977 v Ženevě. Dohoda vytvořila
zvláštní unii (článek 1) a přijali společné třídění výrobků a služeb, které seznam tříd a abecední
seznam výrobků a služeb vyhotovené v angličtině a francouzštině s tím, že obě jazykové verze jsou
stejně platné. Třídění je spravováno Mezinárodním úřadem WIPO, který také vydává jeho
revize.266 Třídění obsahuje 45 tříd, z toho 34 je určeno pro zboží a zbylých 11 pro služby.267
Členské státy zpravidla vyžadují uvedení tříd ke kterým se přihlašovaná ochranná známka vztahuje
již v její přihlášce.268 Každý členský stát je oprávněn použít třídění v rámci národního systému jako
hlavní nebo vedlejší s tím, že příslušné národní orgány uvedou v listinách a úředních publikacích
o zápisech známek čísla tříd třídění, do nichž zapisované známky náleží (článek 2). O změnách
v třídění rozhoduje Výbor znalců, ve kterém má zastoupení každý stát zvláštní unie (článek 3).
Vrcholným orgánem je Shromáždění Zvláštní unie, kde je zastoupen každý členský stát jedním
zástupcem a které se schází jednou za dva roky a projednává mimo jiné všechny otázky, které se
týkají chodu a dalšího rozvoje zvláštní unie.
V roce 1973 byla uzavřena Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových
prvků ochranných známek. Vídeňská dohoda je účinná od roku 1985. Byla také uzavřena jako
zvláštní dohoda podle PUÚ zřizující mezi členy zvláštní unii. Jejím cílem je vytvoření jednotného
systému třídění ve snaze ulehčit rešerše obrazových ochranných známek. Počet jejích členů je
ovšem oproti Niceskému tříděni méně než poloviční.269 Svými ustanoveními se velmi podobá
Niceskému systému třídění, je také spravována Mezinárodním úřadem WIPO, vytváří výbor
expertů a třídění může být pořízeno v anglickém nebo francouzském jazyku. Obsahuje 29 tříd
a její nejnovější sedmá edice vstoupila v platnost k 1. lednu 2013.
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Smlouva o známkovém právu
V roce 1994 byla v Ženevě přijata Smlouva o známkovém právu (Trademark Law Treaty –
TLT). Smlouva se vztahuje na zrakem rozeznatelné značky s tím, že ty strany, které přijímají
k zápisu trojrozměrné ochranné známky jsou pro tyto známky povinny aplikovat ustanovení TLT.
Smlouva se nevztahuje na hologramové známky a známky, které se nesestávají z viditelných
značek, jako jsou známky sluchové nebo čichové (článek 2 TLT), mimo působnost TLT jsou také
známky kolektivní certifikační a garanční270 . Účelem této smlouvy je zjednodušení přihlašovací
řízení v oblasti uvedených ochranných známek tím, že stanovuje maximální požadavky, které
mohou smluvní strany požadovat od přihlašovatelů a majitelů ochranných známek.271 Zároveň
smlouva harmonizuje řízení před zápisnými úřady, obsahuje rozsáhlý seznam požadavků, které je
možno ze strany zápisných úřadů po přihlašovatelích požadovat. TLT rovněž ve většině případů
vylučuje požadavek legalizace a ověřování dokumentů, které jsou zápisným orgánům
předkládány.272 Článek 13 TLT upravuje dobu trvání a obnovou zápisu, tak že doba trvání
prvotního zápisu a doba trvání každé obnovy je deset let. Článek 15 TLT podřizuje národní úpravu
všech smluvních stran známkovým ustanovením Pařížské unijní úmluvy. Článek 16 TLT
ustanovuje povinnost zápisných orgánů zapisovat známky služeb. Ke smlouvě mohou přistoupit
i mezivládní organizace, které řídí úřad zápisu ochranných známek (článek 19 TLT). TLT tedy
přinesla pokrok v oblasti harmonizace přihlašování, její dopad je ale limitovaný skutečnostní, že
opomíjí množství typů ochranných známek, jak bylo uvedeno výše.
Na TLT navazuje Singapurská smlouva o známkovém právu (Singapore Treaty on the Law
of Trademarks – STLT) její příprava trvala čtyři roky a byla vedena snahou o komplexní revizi
TLT. Byla podepsána v březnu roku 2006 a v účinnost vstoupila v roce 2010. Cílem Singapurské
smlouvy je vytvořit moderní a dynamický mezinárodní rámec harmonizace registračního procesu
ochranných známek napříč členskými státy. Oproti TLT je její záměr širší a reaguje na vývoj
v oblasti komunikačních technologií. Právě nepřipravenost TLT na internetovou revoluci byla
jedním z důvodů, proč vyvstala potřeba vytvořit novou úmluvu. STLT tak umožnuje zápisným
organizacím přijímat přihlášky a komunikovat v přihlašovateli a majiteli ochrany elektronicky.
Stejně jako TLT zakazuje STLT vyžadovat legalizaci a ověřování podpisu pro přihlašovací
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dokumentaci. Na rozdíl od TLT rozšiřuje Singapurská smlouva poskytovanou ochranu na ochranné
známky sestávající z označení, které jsou schopná zápisu jako ochranné známky podle právních
předpisů jednotlivých členských států. Smlouva se ovšem nevztahuje na známky kolektivní,
certifikační a garanční (článek 2 STLT). Přesto se jedná o první mezinárodní právní nástroj, který
uznává netradiční známky (sluchové, chuťové, dotykové a čichové) a vytváří rámec pro jejich
zachycení v rámci přihlašovací dokumentace. Smlouva zavádí úlevy v případě zmeškání lhůt
a stanovuje pravidlo pro ty situace kdy zápisný úřad může lhůtu prodloužit (článek 14 STLT).
STLT vytváří Shromáždění smluvních stran (článek 23 STLT) s tím, že administrativní funkce
vykonává Mezinárodní úřad WIPO. Přístup ke smlouvě je otevřen členským státům WIPO
a některým mezivládním organizacím.273

Ochranné známky v Evropské unii
Oblast ochranných známek byla jednou z prvních, na které se evropská společenství
zaměřila. Již v roce 1976 Komise vydala memorandum o vytvoření komunitární ochranné známky
a provedla mezi členskými státy průzkum potřeby takovou úpravu přijmout. Na základě
provedených zjišťování bylo rozhodnuto o tom, že úprava bude provedena formou směrnice. Její
první koncept byl publikován v roce 1980 a po zdlouhavém procesu vyjednávání byla přijata
směrnice Rady (ES) č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných
známkách (dále jako „známková směrnice“).274
Podle směrnice ochranná známka musí splňovat podmínku grafické znázornitelnosti
a odlišovací schopnosti (s tím, že se podle výkladu Evropského soudního dvora připouštěla
i zvuková ochranná známka). Směrnice upravovala i oblast důvodů pro zamítnutí zápisu,
prohlášení neplatnosti, práv z ochranné známky, omezení jejích účinků a vyčerpání práva.275 Cílem
známkové směrnice bylo přiblížit národní úpravy v těch oblastech známkového práva, které se
nejvíce dotýkaly společného trhu a byla pojímána jako první a nezbytný krok pro další vývoj
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komunitární známkové ochrany.276 Tím bylo nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce
společenství. Úředních jazyků pro zápis je pět: angličtina, francouzština, němčina, italština
a španělština. Sídlem Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (Office for Harmonisation in the
Internal Market – OHIM) bylo zvoleno španělské Alicante.277 Jeho úkoly spočívají ve vedení
rejstříku ochranných známek, vydávání Věstníku ochranných známek Společenství (obsahuje
zápisy provedené do rejstříku) a Úřední věstník OHIM (sdělení a informace obecného charakteru).
Nařízení o ochranné známce společenství bylo novelizováno prostřednictvím nařízení Rady
(ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství přijatého v únoru 2009. Ochranná známka pro
výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek stanovených tímto nařízením je „ochrannou
známkou Společenství“, má jednotnou povahu a stejné účinky v celém Společenství. Může tedy
být zapsána, zrušena, převedena, nebo se jí lze vzdát pouze pro území celého společenství (článek
1). Ochrannou známkou společenství může být „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění,
zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení,
pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných
podniků“ (článek 4). K jejímu nabytí dochází pouze prostřednictvím zápisu do rejstříku (článek 6).
Nařízení uvádí důvody, pro které zápis zamítne v článcích 7 a 8. Nařízení upravuje rozsah práv,
omezení účinků, vyčerpání práv, užívání, převod, licence atd. Doba platnosti zápisu je deset let
s možností obnovení vždy na období deseti let (článek 46).
V prosinci 2015 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise
(ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství,
a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). Toto nařízení, které vstoupilo v platnost 23. března 2016,
přináší úpravy ve vyjmenovaných právních aktech a mění terminologii. Například nově zahrnuje
do výčtu značek, které mohou být zapsány jako ochranná známky i zvuky, jelikož odpadla
podmínka grafického zobrazení ochranné známky a zůstává požadavek rozlišovací schopnosti,
kterou zkoumá příslušný úřad.278ě Mezi základními cíli reformy bylo: snížit poplatky za ochrannou
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známkou; zajistit efektivnější přihlašovací řízení napříč všemi úřady pro ochranné známky v EZ;
posílit prostředky v boji proti padělkům, zejména pokud jde o tranzit zboží přes území EU;
modernizovat pravidla a zvýšit právní jistotu v podnikatelském prostředí; vytvořit právní rámec
spolupráce mezi EUIPO a národními úřady.279
Nařízení z roku 2015 zavádí terminologické změny v rámci systému ochranných známek
EU tak, že: ochranná známka Společenství se nově nazývá „ochranná známka Evropské unie“,
OHIM se přejmenovává na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union
Intellectual Property Office – EUIPO). V jeho čele nově stojí výkonný ředitel, nikoliv prezident.280
Z dalších hmotných a procesních změn je vhodné uvést následující: Přihlášky je nově možno
podávat pouze prostřednictvím EUIPO, v minulosti to bylo možné i prostřednictvím národních
zápisných úřadů (článek 25). Za touto změnou stála skutečnost, že naprostá většina (až 96%)
přihlášek byla podávána evropskému úřadu prostřednictvím elektrického podávacího prostředí.281
Nově EUIPO bude vypracovávat rešeršní zprávu o starších ochranných známek, které by mohly
být uplatněny proti zápisu, jen v případě, že o to přihlašovatel přímo požádá (článek 38). Třetím
stranám se dává delší lhůta na podání připomínek při řízení (článek 40), doba mezi dnem zveřejnění
a začátkem tříměsíční lhůty pro podání námitek proti mezinárodnímu zápisu byla zkrácena ze šesti
měsíců na jeden měsíc (článek 156). Nově také mezi absolutní důvody pro zamítnutí zápisu patří
existující označení původu, zeměpisná označení a odrůdy rostlin (článek 7). Výkon práv vlastníka
ochranné stránky nesmí zasahovat do práv třetích osob, které jsou starší. Novela také upřesňuje
požadavky na označení používána v přihláškách v návaznosti na Niceské třídění (článek 28).
Nařízení obsahuje ustanovení o kolektivních ochranných známkách a také o certifikačních
ochranných známkách (článek 74). Byly nově definovány úkoly EUIPO (článek 123 a) vytvořen
rámec pro jeho spolupráci s národními úřady (článek 123c).282 V rámci vymáhání práv je nově
umožněno vlastníku ochranné známky zabránit dovezení neoprávněně označených výrobků na celé
území EU, a to i v případě, že takové zboží je dovozcem designováno pouze jako zboží transitní.
Břemeno důkazu se přesouvá na dovozce. EUIPO vytváří nové mediační centrum, za účelem
pokojného řešení sporů, kterého bude moci kdokoli využít na základě dobrovolnosti (článek 137
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a).283 Stanovení poplatků se řídí podle příloh reformního nařízení. Poplatky byly sníženy s projekcí,
že povedou pro přihlašovatele nebo majitele ochranné známky ke snížení nákladů o 37 % oproti
současnosti.284
V rámci reformního balíčku došlo také k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států
o ochranných známkách (přepracované znění).

6.6

Mezinárodně

právní

ochrana

v oblasti

zeměpisných

označeních

a označeních původu.

Společně s ochrannými známkami tvoří zeměpisná označení a označení původu „práva na
označení“. Patří k jedněm z nejstarších forem průmyslového vlastnictví. Po většinu historie byla
označení původu způsobem, jakým potenciální zákazníci předpokládali vlastnosti a kvalitu zboží,
ať již šlo o nástroje, potraviny, látky, užitné umění a podobně. Výrobci užívali pro své zboží
takových označené právě proto, aby indikovali jeho specifické pozitivní vlastnosti. Ochrana byla
zajištěna v rámci soukromého práva. Veřejnoprávní a mezinárodní úprava nastoupila později
s rozvojem mezinárodního obchodu, kdy bylo vhodné národním a regionálním výrobkům zajistit
ochranu před padělky ze zahraničí.285
Zeměpisným označením se se rozumí název geografického území používaný k označení
zboží, které z něj pochází, za předpokladu, že toto zboží má vlastnosti jako je kvalita nebo pověst,
které jsou spojeny s jeho zeměpisným původem a pokud příprava, výroba nebo zpracování
takového zboží je prováděna na daném území. Označení původu se obecně chápe jako název určité
specificky vymezené oblasti, místa nebo i země, který je používaný k označení zboží, z takového
území pocházejícího, a to za předpokladu, že vlastnosti nebo kvalita takového zboží jsou plně nebo
převážně způsobeny prostředím oblasti díky jeho charakteristickými přírodními nebo lidskými
faktory. Zpracování, výroba a příprava zboží musí probíhat na tomto území. Zeměpisné označení
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je tedy obecnějším pojmem, než je označení původu, které vyžaduje užší spojení s oblastí původu.
Oproti ostatním předmětům práv průmyslového vlastnictví jsou zeměpisná označení a označení
původu specifická také v tom, že ochrany se může dostat každému, kdo splňuje podmínky pro
jejich zápis.
Okrajově se obě práva zmiňují již v Pařížské unijní úmluvě, ta mezi předmět ochrany
průmyslové vlastnictví řadí i „údaje o provenienci zboží nebo označené jeho původu“ (článek 1
PUÚ). Podle článku 10 se užije ustanovení o právních prostředcích ochrany ochranné známky
a obchodního jména i na označení původu výrobku. Obsahem těchto práv je možnost zabavení
nedovoleně označeného zboží v zemi, kde je označení uděleno, stejně jako v zemi dovozu a zemi
původu, za předpokladu, že bylo použito v případě přímého nebo nepřímého užívání falešného
označení původu nebo totožnosti výrobce (ovšem pouze v případě, že to národní právní úprava
umožňuje). Podle článku 10ter se státy zavazují poskytovat dostatečné prostředky obrany pro
majitele ochrany.
V rámci dohody TRIPS se užívá pouze termínu zeměpisná označení, kterým je věnován
oddíl třetí části druhé. Článek 22 TRIPS definuje zeměpisná označení jako označení, „která určují
zboží jako zboží, pocházející z území Člena, nebo oblasti, nebo místa tohoto území, jestliže jde
danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému
původu.“286 Členové jsou pak povinni zajistit právní prostředky, které by zabránily užití označení,
která uvádí nebo naznačují, že dotčené zboží pochází z jiného území, než ze kterého ve skutečnosti
pochází a zamezit zneužití označení v nekalé soutěži. Člen odmítne nebo zruší zápis ochranné
známky, která by klamavě odkazovala na zeměpisné označení. Stejně tak se ochrana vztahuje na
případy, kdy zeměpisný název původu zboží je sice pravdivý ale ve veřejnosti vyvolává dojem, že
pochází z jiného území. Tedy v případech shody názvu dvou geograficky odlišných míst. TRIPS
výslovně nestanoví povinnost poskytovat ochranu zeměpisným označením v návaznosti na
předchozí registraci, jak je to běžné v mnoha národních i mezinárodních systémech ochrany.287
V článku 23 TRIPS je poskytnuta dodatečná ochrana pro vína a lihoviny, a to i pro případy,
kde nejde o nebezpečí uvedení spotřebitele v omyl ve smyslu předchozích ustanovení. Ochrana
v tomto případě se poskytuje v případě, že výrobek pochází z jiného území (a toto území je na
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výrobku jasně uvedeno), než je území chráněné zeměpisným označením, avšak chráněné
zeměpisné označení je na něm uvedeno s dodatkem jako je „typ“, „styl“ nebo „druh“ apod. Členové
se také zavazují k dalšímu jednání o dalším zvýšení ochrany a o vytvoření mnohostranného
systému oznamování zápisu zeměpisných označení pro vína. Článek 24 TRIPS se věnuje výjimkám
z ochrany, především pokud jde o zachování již dříve poskytnuté ochrany, ovšem s výjimkou
případů, ve kterých dochází ke klamání veřejnosti.

Madridská dohoda
Požadavky ochrany podle zmíněného článku 10 PUÚ byly roku 1891 rozvedeny
prostřednictvím Madridské dohody o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží.
Tato dohoda pak byla několikrát revidována, naposledy roku 1967 ve Stockholmu.
Hlavní požadavek této dohody je stanoven v článku 1. Podle něj mají smluvní strany
povinnost zabavit při dovozu každý výrobek nesoucí falešný nebo klamavý údaj, jímž je přímo
nebo nepřímo označeno místo původu v některé ze smluvních zemí. Pokud zabavení není dovoleno
podle národní právní úpravy, jsou členské státy povinny takový dovoz zakázat nebo alespoň
poskytnout vlastníkům práv dostatečné možnosti efektivní obrany např. prostřednictvím žalob.
Povinnost zabavovat závadné zboží se nevztahuje na zboží v tranzitu, které není určeno pro území
smluvního státu (článek 2). Podle článku 3bis budou v členských státech zakázány při vystavování,
prodeji nebo nabízení výrobků všechny údaje, které mají charakter publicity a které mohou
u veřejnosti vzbuzovat omyl o původu výrobku. Madridská dohoda má v současné době 36
členů.288

Lisabonská dohoda
Na ustanovení Pařížské unijní úmluvy a Madridské dohody navázala roku 1958 Lisabonská
dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.
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Členské státy Lisabonské dohody tvoří zvláštní unii podle PUÚ. Základním požadavkem
je podle článku 1 povinnost členských států chránit na svém území označení původů výrobků
jiných zemí zvláštní unie, v tom případě, že jsou chráněná v zemi původu a zapsaná
u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví. Lisabonská dohoda se vztahuje pouze na označení
původu, které pro své potřeby definuje v článku 2. Ochrana je poskytována proti veškerému
přisvojování nebo nadopování, a to i v případě, kdy je pravý původ výrobku označen nebo i když
je označení použito v překladu, či je doprovázeno výrazy jako „druh“, „typ“, „imitace“ a podobně.
Systém mezinárodního přihlašování v systému Lisabonské dohody je postaven a funguje obdobně
jako Madridský systém v oblasti ochranných známek.289 Přihláška k Mezinárodnímu úřadu WIPO,
který zápis mezinárodních označení původu provádí, se podává prostřednictvím národních úřadů.
Úřady členských zemí jsou oprávněny s odůvodněním odmítnout poskytnutí ochrany určitým
označením původu do jednoho roku od oznámení zápisu Mezinárodním úřadem. Proti tomuto
odmítnutí se může přihlašovatel v dotčené zemi bránit všemi povolenými způsoby (článek 5).
Mezinárodně zapsané označení původu nemůže v členské zemi zdruhovět v případě, že je v zemi
původu nadále chráněno jako označení původu (článek 6). Podle článku 7 se platí pro přihlášení
zápisu jediný poplatek a není potřeba jej obnovovat, doba ochrany tedy trvá tak dlouho, jak dlouho
trvá ochrana v zemi původu. V případě, že k dohodě přistoupí nové země, mohou podle článku 14
odst. 2 písm. c) v lhůtě jednoho roku oznámit Mezinárodnímu úřadu, která mezinárodně zapsaná
označení nebudou na svém území chránit.290
Lisabonská dohoda nevyžaduje od smluvních státu jednotnou formu národní ochrany
označení původu, a tak se tato ochrana mezi smluvními státy značně liší. Státy, které chránily
označení původu prostřednictvím ochranných známek nebo ustanoveních o nekalé soutěži, měly
problémy k systému přistoupit.291 Malá účast států v Lisabonském systému limituje jeho
mezinárodní dopad.292
Snaha zvýšit počet členů a modernizovat Lisabonský systém vedla k přijetí Ženevského
aktu k Lisabonské dohodě přijatého v květnu 2015 diplomatickou konferencí v Ženevě, který
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v současné době ovšem nenabyl účinnosti. Ženevský akt zavádí řadu změn, mezi ty nejzákladnější
patří následující: Ženevský akt pracuje jak s označeními původu, tak se zeměpisnými označeními
(článek 2 Aktu). Podobně jako u TRIPS není pro zápis zeměpisného označení potřeba, aby výrobky
měly nějaké specifické vlastnosti dané prostředím původu, stačí, že z oblasti pocházejí a s tím
spojená reputace293. Nově je možné, aby oprávnění uživatelé označení ze země původu podali
přihlášku přímo k Mezinárodnímu úřadu (článek 5 odst. 3 Aktu). Ženevský akt také změnil
terminologii a rozšířil ochranu poskytovanou zapsaným označením (článek 11 Aktu). Článek 12
Aktu nově stanoví, že zapsaná označení původu nelze ve smluvních státech považovat za
zdruhovělá. Článek 13 Aktu se nově vypořádává s jinými formami ochrany, které mohou označení
nabýt ve smluvních státech, například ve formě ochranné známky nebo obchodního jména.294
Podobně jako v případě Lisabonské dohody i Akt pojímá platnost zápisu jako neomezenou
s výhradou situace, kdy země původu již dále označení nechrání (článek 8 Aktu). Akt podepsalo
14 států, k jeho účinnosti je potřeba pouze pět ratifikací, proto se předpokládá, že vstoupí
v účinnost v nejbližších letech.295

Ochrana označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii
V rámci Evropské unie jsou práva na označení původu a zeměpisná označení upravována
jen částečně, a to pro zemědělské produkty a potraviny, vína a lihoviny. Neexistuje tedy komplexní
úprava, pokud jde o zboží a výrobky, které by nespadaly mezi uvedené.296
Ochranu označení zemědělských výrobků a potravin pokrývá nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin. Tímto nařízením bylo zrušeno předchozí nařízení č. 510/2006, které
upravovalo oblast ochrany zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů
a potravin. Nařízení reaguje na zvyšující poptávku po jakostních a tradičních produktech
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(preambule) a jeho cílem je pomoci producentům informovat spotřebitele o vlastnostech produktů
a potravin. Definuje označení původu jako produkt: „pocházející z určitého místa či regionu nebo
ve výjimečných případech z určité země; jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně
dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho vlastními přírodními a lidskými činiteli a u něhož
všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.“297 V případě zeměpisného
označení jsou požadavky nižší: daná pověst nebo jiné vlastnosti výrobku musí být přičitatelné
především zeměpisnému původu a alespoň jedna fáze výroby probíhá ve vymezené zeměpisné
oblasti (článek 5). Žádost o zápis podává žadatel k Evropské komisi, která provádí její přezkum
z hlediska oprávněnosti a splnění podmínek zápisu. Komise pak provede zápis. Komise také vede
rejstřík chráněných označení (článek 11). Zapsané názvy jsou chráněny proti jakémukoliv přímému
nebo nepřímému užití v souvislosti s produkty, na které se zápis nevztahuje. Stejně tak proti
zneužití, napodobení nebo připodobnění k chráněnému zápisu a jakémukoliv nepravdivému nebo
zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo vlastnostech a všem praktikám, které by
mohly spotřebitele uvést v omyl (článek 13). V případě, že v členských státech jsou již dlouhodobě
zavedené produkty, které ale odporují požadavkům nařízení, je Komise oprávněna uložit
přechodné období v délce až dvacet pět let, ve kterém je umožněno takový název dále používat
(článek 15). Členské státy jsou dodržování směrnice povinny kontrolovat prostřednictvím určených
kontrolních orgánů a způsobem uvedeným v nařízení.
Oblast vína upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne
17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Toto
nařízení také nahrazuje starší právní předpisy. Obecná úprava je obdobná jako v případě
zemědělských produktů s jistými odlišnostmi spojenými se specifiky produkce vína. 298 Speciální
definice pro označení původu a zeměpisná označení jsou obsažena v článku 93 tohoto nařízení.299
V oblasti lihovin bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15.
ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení
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lihovin. To pracuje pouze se zeměpisnými označeními, které definuje v článku 15. Zeměpisná
označení jsou uvedena v příloze III nařízení o lihovinách a nesmějí zdruhovět.300

6.7 Mezinárodněprávní ochrana ostatních předmětů průmyslového vlastnictví

Pro úplnost výkladu budou v rámci následující podkapitoly uvedeny základy mezinárodní
ochrany předmětů, které podle některých dělení také spadají pod práva průmyslového vlastnictví.
Nové odrůdy rostlin jsou mezinárodně chráněny prostřednictvím Mezinárodní úmluvy na
ochranu nových odrůd rostlin z roku 1961. Úmluva byla naposledy revidována roku 1991.
Úmluvou byla vytvořena Unie na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), která je včleněna do
struktur WIPO. Cílem je efektivní systém ochrany rostlinné různorodosti a podpora nových odrůd
ke všeobecnému prospěchu. UPOV vytváří administrativní rámec kooperace mezi státy, podporuje
přijímání národních úprav a poskytuje informace veřejnosti.301 V rámci dohody TRIPS se pak
ochrana nových odrůd rostlin objevuje v článku 27 odstavci 3, kde jsou uvedeny možné výjimky
z patentovatelnosti. Členové se v něm zavázali poskytnout ochranu odrůd rostlin prostřednictvím
systému patentů nebo účinným systémem svého druhu (případně jejich kombinací). Cestu ochrany
odrůd rostlin prostřednictvím formy sui generis si zvolila většina států.

302

Pro EU bylo přijato

nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství,
nařízení umožňuje prostřednictvím přihlášky u Odrůdového úřadu Společenství získat ochranou
platnou pro celou EU.303
Obchodní jméno je uvedeno jako jeden z předmětů průmyslového vlastnictví v rámci výčtu
v článku 1 PUÚ. Podle článku 8 mají unijní státy povinnost chránit obchodní jméno, aniž by jej
bylo potřeba přihlašovat nebo zapisovat bez ohledu na to, zda je součástí ochranné známky. Článek
9, který se vztahuje na zabavení klamavě označeného zboží a na zákaz importu, se užije i ve vztahu
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k obchodním jménům. V rámci dohody TRIPS není obchodní jméno uvedeno. Za předmět ochrany
podle TRIPS bylo obchodní jméno deklarováno na základě výkladu Stálého odvolacího orgánu.304
Obchodní tajemství je poměrně široký pojem, pod kterým je možné chápat různé exklusivní
utajované informace získané obchodní činností v oblasti vývoje, výroby nebo prodeje, které mohou
znamenat výhodu v konkurenčním prostředí. Jednou z forem obchodního tajemství je i know-how,
představující specifický soubor znalostí, který není obecně známý a který se užívá v procesu
výroby nebo vývoje. Definice obou pojmů se ovšem často liší napříč jednotlivými systémy stejně
tak jako prvky, které jsou v nich obsaženy.305 Ustanovení o ochraně nezveřejněných informací
nalezneme v článku 39 dohody TRIPS. Článek odkazuje na úpravu ochrany proti nekalé soutěži
v článku 10bis PUÚ a stanoví povinnost členských států chránit nezveřejněné informace. Článek
také obsahuje podmínky, za kterých je možné se bránit zveřejnění důvěrných informací. Tyto
podmínky jsou, že informace nejsou jako celek veřejně známé, mají komerční hodnotu a oprávněné
osoby podnikly dostatečné kroky k zachování jejich tajnosti. V rámci Evropské unie byla přijata
v roce 2016 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného
know-how a obchodních informací. Směrnice obsahuje povinnost členských států přijmout
procesněprávní prostředky obrany v případě, že dojde k neoprávněnému zpřístupnění obchodního
tajemství.

304

V rámci jednáním před Orgánem řešení sporů (o kterém bude podrobněji pojednáno v následující kapitole) byl
tento závěr potvrzen i Stálým odvolacím orgánem v rámci sporu United States – Section 211 Omnibus
Appropriations Act, který vyjádřil názor, že obchodní jméno spadá pod ochranu TRIPS. Ke stejnému názoru došel
také pro obchodní jména ve vztahu k ochranné značce. Podle DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. op. cit. s. 125.
305
HORÁČEK, Roman a kol. 2011. 309-310, 316-317.

91

7 Vynucování práv průmyslového vlastnictví
Pro to, aby mohla být průmyslovému vlastnictví zajištěna efektivní ochrana, je potřeba
vytvoření účinného systému vynucování práv. Cílem je ochránit majitele poškozování jeho práv
třetími stranami. Právě obava z nedostatečné ochrany proti padělání vynálezů na mezinárodních
výstavách byla základním impulsem k mezinárodnímu řešení ochrany, jak o něm pojednává tato
práce. Pirátství a padělání má značné negativní dopady na oblasti ekonomické, sociální,
bezpečnostní a zdravotní, jeho potlačování je proto obecně považováno za veřejný zájem.306 Jelikož
padělatelé těží z rozvíjející se techniky a snižujících se omezení mezinárodního obchodu je potřeba
koordinovat vynucování těchto práv v regionálním a celosvětovém měřítku. Již několikrát zmíněný
rozdíl mezi vyspělými státy a státy rozvojovými má zásadní důsledky i v této oblasti. Na jedné
straně stojí zájmy o ochranu rozvinutých států, které usilují o zajištění vyšší ochrany na hranicích
a posilovaní trestněprávního roviny vynucování. Zatímco na straně druhé stojí rozvojové a nejméně
rozvinuté státy, které vyjadřují znepokojení nad zvyšujícími se požadavky v rámci bilaterálních
a multiraterálních ujednání a nákladů s tím spojených.307
Přes výše uvedené, dodnes nebyl vytvořen jednotný nadnárodní systém a vynucování práv
je tak převážně v kompetenci jednotlivých států.308 V rámci této kapitoly jsou přiblíženy
mezinárodní požadavky pro vynucování, kladené na jednotlivé státy a snahy o nalezení
nadnárodního řešení.
Zásadním posunem v oblasti vynucování práv duševního vlastnictví bylo přijetí dohody
TRIPS, která není na mezinárodní úrovní doposud překonána.309 Vymáhání práv je věnována část
třetí dohody TRIPS nazvaná „Prostředky k dodržování práv duševního vlastnictví“. Předchozí
mezinárodní úmluvy se zajištění efektivního vynucení práv převážně nedotýkaly. V rámci Pařížské
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unijní úmluvy je otázka vynucování práv obsažena jen velmi okrajově, a to v článku 9 PUÚ, který
ukládá unijním zemím povinnost zabavit v rámci dovozu výrobky nedovoleně označené
ochrannými známkami nebo obchodním jménem případně takový dovoz zakázat. Zmíněné obtíže
při vynucování práv, které pociťují rozvojové státy do dnešní doby, dohoda TRIPS
předpokládala310 a k jejich maximálnímu zmírnění obsahovala v článku 67 povinnost státům
vyspělého světa poskytování technické spolupráce a finanční pomoci.
Základní principy vynucování práv jsou obsaženy v článku 41 TRIPS. Státy jsou povinny
zajistit existenci účinných vnitrostátních řízení, která budou nestranná a spravedlivá a nebudou
nadměrně složitá, časově náročná ani nákladná. Národní úprava ovšem nesmí způsobit překážky
pro legitimní obchod. Rozhodnutí ve věcech budou písemná a budou obsahovat odůvodnění.
Rozhodnutí správních orgánů musí být soudně přezkoumatelná, státy ovšem nejsou povinny
vytvářet zvláštní soudní systém pro otázky duševního vlastnictví. Jelikož úprava zasahuje velké
množství států s často výrazně odlišnými právními systémy, byl zvolen přístup obecných standardů
namísto ustanovení rigidních pravidel.311
Dále jsou v části o prostředcích k dodržování práv duševního vlastnictví ustanovení,
týkající se občanskoprávní, správní a trestněprávní oblasti a úprava prozatímních opatření. Majitelé
práv musí mít v každém členském státě možnost domoci se jich prostřednictvím občanskoprávního
řízení (článek 42 a násl.). TRIPS stanovuje pro tato řízení obecné zásady, pojednává o dokazování
a opatřeních proti nečinnosti stran. Obsahuje ustanovení o soudních zákazech, tedy nařízení
soudem, aby bylo upuštěno od porušování práv. Dále se věnuje povinnosti porušovatele k náhradě
škody a náhradě nákladů řízení. Soudy mohou podle článku 46 nařídit odstranění závadného zboží
trhu, stejně tak jako odstranění materiálů a prostředků, které byly využity k vytvoření takového
zboží. V případě, že je někdo žalován neprávem, musí mu být poskytnuta přiměřená náhrada
řízením vzniklé újmy a nákladu spojených s řízením. Podle článku 49 se předcházející užije i na
správní řízení. Článek 50 obsahuje ustanovení o prozatímních opatřeních, které mají za cíl zabránit
pokračování v porušování práv nebo pro zajištění důkazů pro řízení. Dále jsou upraveny opatření
na hranicích (článek 51), a to především formou zabránění tomu, aby potenciálně závadné zboží
310
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bylo propuštěno na trh celními orgány. Aby zadržení na hranicích nebylo zneužíváno, mohou státní
orgány požadovat složení odpovídající jistoty žadatelem. Maximální délka zadržení je stanovena
na 10 dní, pokud žadatel během této doby nepředloží věc celnímu orgánu nebo není rozhodnuto
o prozatímním opatření, nesmí celní orgán předmětné zboží dále zadržovat. Trestní řízení je
upraveno v článku 61. Tresty za úmyslné porušení práv mají mít odstrašující účinek a ve vhodných
případech mohou státy přistoupit k zadržení padělaného zboží a jeho likvidaci.
S vynucováním práv souvisí i již rozebraný proces řešení sporů v rámci WTO
prostřednictvím Ujednání o pravidlech a řízení sporů. DSU je v tomto případě mezinárodním
závazným nástrojem, kterým státy mohou zajistit mezinárodní uznání práv, které poskytly. Na
rozdíl od WTO nemá WIPO žádné pravomoci, pokud jde o vynucování práv. 312 Stejně tak
v mezinárodních úmluvách spravovaných v rámci WIPO obecně nenalezneme propracovaný
systém urovnávání sporů mezi státy. Je proto velmi důležité, že spory z mezinárodních úmluv, na
které dohoda TRIPS odkazuje, řídí také DSU v rámci WTO. V případě průmyslových práv to platí
pro Pařížskou unijní úmluvu.313
V rámci struktur WIPO nefunguje orgán, který by závazně řešil spory v rámci průmyslového
vlastnictví, odkazuje se pouze na obecné oprávnění členských států předložit spor Mezinárodnímu
soudnímu dvoru. Na půdě WIPO ovšem vzniklo Arbitrážní a mediační centrum WIPO jako
nezávislý, nestranný a neziskový zprostředkovatel alternativních řešení sporů v roce 1994.
Centrum poskytuje mediace, arbitráže nebo zrychlené arbitráže a znalecké nálezy v oblasti
duševního vlastnictví a technologií. Významnou úlohu hraje v rámci doménových sporů.314
V roce 2002 byl Valným shromážděním WIPO ustanoven Poradní výbor pro vynucování
práv (Advisory Commitee on Enforcement – ACE). Valné shromáždění udělilo ACE mandát
v oblasti koordinace s organizacemi a soukromým sektorem na boji proti pirátství a padělání,
vzdělávání veřejnosti, asistence, koordinace národních a mezinárodních přípravných programů
a sdílení informací o vynucování práv online.315 V rámci Rozvojové agendy WIPO z roku 2007 je
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vynucování práv uvedeno v kontextu širšího veřejného zájmu, a to především mezinárodního
rozvoje. Vynucování práv má přispívat k podněcování technologických inovací a sdílení
technologií, tak aby bylo dosaženo vzájemného prospěchu výrobců a uživatelů a podporoval
společenský a ekonomický blahobyt. Doporučení odkazuje na článek 7 TRIPS, který obsahuje
prakticky shodný cíl.316 ACE se schází jednou ročně v Ženevě k projednání aktuálních otázek
a návrhu postupů. V rámci působnosti ACE existuje Oddělení pro budování respektu k duševnímu
vlastnictví (The Division for Building Respect for IP – BRIP), které má na starosti praktickou
aplikaci vytyčených cílů ACE mezi jeho zasedáními, pomocí poradních služeb, konferencí
a schůzek se zástupci relevantních organizací a soukromým sektorem.317
V rámci Evropské unie byla otázka vymáhání práv duševního vlastnictví upravena pomocí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv
duševního vlastnictví. Směrnice navazuje na výše uvedená ustanovení TRIPS, kterými jsou členské
státy EU i samotná unie vázány (preambule). V článku 3 směrnice jsou ustanoveny obecné
povinnosti unijních států k vytvoření opatření, řízení a nápravných opatření k zajištění dodržování
práv duševního vlastnictví. Dále obsahuje ustanovení o oprávněných osobách, pravidlech řízení,
dokazování, právu na informace, předběžných zajišťovacích opatřeních apod. Směrnice
rozpracovává požadavky v TRIPS a na některých místech je pro členské státy zpřísňuje.
V rámci společné celní unie vytvořené mezi státy EU je z hlediska vynucování práv
důležitá role celních orgánů v rámci opatření na vnějších hranicích unie. V této oblasti bylo přijato
v roce 2013 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv
duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. Předchozí
nařízení upravovalo stejnou oblast. Upravuje oblast postupu celních orgánů v případě, že je zboží
podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví (článek 1). Požadovat zadržení mohou oprávněné
osoby na základě vnitrostátní nebo unijní žádosti (článek 3). Nařízení upravuje řízení a obsahuje
ustanovení zadržování zboží (v délce 10 dní) a případném zničení zboží (článek 23 a následující).
Relevantní je také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19.
dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové
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vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví. Podle tohoto nařízení
se Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) svěřují úkoly v oblasti prosazování práv
duševního vlastnictví. EUIPO podle nařízení vytvoří a organizuje Evropské středisko pro sledování
porušování práv duševního vlastnictví, které je složené z odborníků a zainteresovaných subjektů.
Úřad pak vykonává činnosti v oblasti informovanosti veřejnosti, podpoře povědomí o duševním
vlastnictví, rozšiřování technických a právních znalostí a podpoře komunikace a spolupráce mezi
státy (článek 2 nařízení).
V předchozí kapitole již bylo pojednáno o Dohodě o jednotném patentovém soudu. Po
jejímž vstupu v účinnost bude, v rámci participujících států, dosaženo vytvoření prvního
jednotného mezinárodního soudního systému v patentové oblasti.
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8 Současné problémy a vývojové tendence mezinárodněprávní
ochrany průmyslového vlastnictví
V předcházejících kapitolách byly představeny mezinárodní úmluvy a organizace, které
vytvářejí současný systém ochrany průmyslového vlastnictví. Cílem této kapitoly je na
předcházející výklad navázat a poukázat na překážky a výzvy, které se po přijetí dohod
a ustanovení organizací objevily. Mezinárodní systém tak, jak byl ke konci druhé poloviny
dvacátého století vytvořen, se na počátku století jednadvacátého musel vyrovnat s nedořešenými
otázkami již několikrát zmíněného vztahu mezi oprávněnými zájmy majitelů práv a legitimními
požadavky rozvojových států. Se stále se zvyšující úrovní informačních technologií musel
mezinárodní systém také reagovat na zvýšenou potřebu zajistit adekvátní ochranu v prostředí, kde
právní úprava typicky zaostává za technologickým pokrokem.
V současném systému mezinárodní ochrany průmyslových práv je možno rozpoznat
několik základních problémových oblastí, kde se projevují rozdílné zájmy jednotlivých aktérů.
Stejně jako v celé jeho historii je i v současnosti a pro budoucnost ochrany práv průmyslového
vlastnictví nutné nalézt vhodná řešení ve formě kompromisu mezi těmito zájmy. Na nejnižší úrovni
nalezneme rozpor mezi vlastníky práv, kteří mají zájem na potlačování nelegálního užití jejich
majetku ve formě pirátství a padělání, proti nim stojí zájmy uživatelů a zákaznických uskupení,
kteří usilují o vyšší zapojení do procesu přijímání a změn právní úpravy na národní a mezinárodní
úrovni. Mnoho změn v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví bylo v poslední době zahájeno
právě na popud nestátních aktérů. Dynamika mezi WIPO a WTO v oblasti průmyslového
vlastnictví má také za následek přijímání mezinárodních opatření, která by mohla mít velmi jinou
povahu, kdyby WTO nikdy nevzniklo. Role států jako suverénů na vlastním území a ve
vzájemných vztazích, byť místy podkopávána, má stále dominantní úlohu při přijímání
mezinárodních úmluv, jejichž účinnost je vázána na vůli států podřídit se jim.318 Zájmy všech
těchto aktérů hrají zásadní roli v současném vývoji i pro budoucnost práv průmyslového
vlastnictví.
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Pravděpodobně nejvíce diskutovaným tématem v rámci mezinárodních organizací na
přelomu tisíciletí byl rozvoj. V rámci WTO se otázka rozvoje dostala do popředí se stále
probíhajícím Katarským kolem vyjednávání. Více než dvě třetiny členských států WTO jsou totiž
klasifikovány jako státy rozvojové. Ministerská konference z Doha přijala rozvojové cíle v roce
2001, které byly dále rozvinuty ministerskými konferencemi v roce 2005 a 2013. V oblasti práv
průmyslových vlastnictví se rozvojová agenda soustředí na zeměpisná označení,319 tradiční znalosti
a biodiverzitu a vztah mezi TRIPS a veřejným zdravím.320
Na půdě WIPO začala debata o rozvojových cílech v roce 2004 na počáteční návrh Brazílie
a Argentiny, v roce 2005 byla ustavena prozatímní komise k rozvojové agendě. Předložený návrh
agendy se rozrostl na 111 návrhů, ze kterých vzešlo na jednání Valného shromáždění roku 2007
přijatých 45 doporučení a ustavena Komise pro rozvoj duševního vlastnictví.321 Doporučení jsou
rozděleny do šesti sekcí a obsahují doporučení v oblasti institucionálního rozvoje, přijímání norem,
technologií a informací, rozborových studí a otázky vynucování práv, o které bylo pojednáno
v předchozí kapitole.322 Pro WIPO jako přidruženou organizaci k OSN jsou také relevantní některé
z Cílů udržitelného rozvoje OSN přijatých v roce 2015.323
Jedním z nejpalčivějších problémů současného stavu mezinárodní ochrany průmyslového
vlastnictví je otázka ochrany veřejného zdraví, především v souvislosti s rozvojovým světem.
V roce 2001 se v rámci WTO začalo intenzivněji diskutovat o přístupu afrických států k léčivům.
Ministerská konference přijala v listopadu 2001 Deklaraci z Doha o dohodě TRIPS a veřejném
zdraví.324 Tato deklarace uznala závažnost problému epidemií chorob v rozvojovém světě a roli,
kterou WTO pomocí TRIPS hraje při jejím potlačování. Akcentovala také ovšem oprávněné zájmy
majitelů medicínských patentů. Přesto přijala opatření, kterými povolila flexibilitu pro vykládání
a aplikaci relevantních ustanovení dohody TRIPS, pokud jde o ochranu veřejného zdraví. Mezi
povolenými opatřeními je i ukládání nucených licencí. Pro nejméně rozvojové státy, kde nejsou
dostatečné národní kapacity k užití nucených licencí v národním průmyslu se ministerská
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konference zavázala nalézt a přijmout řešení do konce roku 2002. Tak se stalo až roku 2003, kdy
bylo rozhodnutím Generální rady WTO členským státům umožněno upustit od povinností z článku
31(f) TRIPS a udělit nucené licence pro export léčiv do zemí s nedostatečnou farmaceutickou
kapacitou, pokud o to taková země požádá.325
V lednu 2017 vešla v účinnost dodatek dohody TRIPS z roku 2005. Jedná se o vůbec první
přijatou novelu dohody TRIPS. Novela vkládá do dohody TRIPS článek 31bis, jehož cílem je
zajistit snížení překážek pro import generických léčiv. Článek obsahuje podmínky, za kterých je
možno suspendovat článek 31(f) TRIPS.326 Dodatek obsahuje článek 31bis stejně jako definice
pojmů a podmínky pro exportní a importní země. Názory odborné veřejnosti na jeho užitečnost se
různí. Jeho přijetí trvalo relativně dlouhou dobu a obsahuje omezení, která v praxi mohou
znamenat, že mnohé rozvojové země nebudou moci požívat výhod z něj plynoucích. Také dohody
o volném obchodu v rámci režimu TRIPS plus z poslední doby často obsahují ustanovení, které
potenciálně stěžují aplikaci článku 31bis.327
V rámci dalšího rozvoje WTO byly v roce 2015 přijaty Cíle udržitelného rozvoje
(Sustainable Development Goals), které nahrazují rozvojové cíle z roku 2000 (Millenium
Development Goals) pro období do roku 2030 v rámci Agendy 2030. Jedním z cílů agendy je právě
zajištění ochrany veřejného zdraví v rámci ustanovení Dohody TRIPS v návaznosti na zmíněnou
Deklaraci z Doha. Vztah veřejného zdraví a TRIPS tedy není zdaleka na půdě WTO dořešen,
nucené licence jsou přinejlepším částečným řešením,328 které je v protikladu s širšími principy
a smyslem patentové ochrany.329 Stejně jako v dalších otázkách i pokud jde o nucené licence na
léčiva, je patrný rozdíl v postojích mezi rozvinutými a rozvojovými státy.330
S rozvojovými cíli je úzce spojena ochrana tradičních znalostí a folkloru. Do této oblasti
spadají tradiční znalosti v oblasti zemědělství, medicínských postupů, vědy, techniky a ekologie
a jejich ochrana prostřednictvím práv průmyslového vlastnictví, ať již formou patentu, ochranné
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známky nebo zeměpisného označení může mít velký dopad pro jejich zachování a hospodářskou
využitelnost. Folklórem se označuje způsob, jakým je vyjádřena tradiční kultura v rozličných
způsobem uměleckého, designového nebo architektonického vyjádření.331 S tradičními znalostmi
se dále pojí oblast genetických zdrojů, která zahrnuje genetický materiál s potenciální nebo
skutečnou hodnotou ať již rostlinný, živočišný nebo mikrobiologický. Při jeho ochraně je kladen
důraz především na zachování rozmanitosti.332 V rámci oblasti genetických zdrojů je v současné
době aktuální snaha WIPO zabránit mylnému udělování patentů na vynálezy, kterých bylo
dosaženo opětovným využitím genetických materiálů a vzniklý vynález tedy není způsobilý
k patentové ochraně (podmínka novosti).333
WIPO zřídilo roku 2000 Mezivládní komisi pro duševní vlastnictví, genetické zdroje,
tradiční znalosti a folklór (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklore – ICG). V rámci působení komise se ukazuje na
obtíže, které tato komplikovaná a rozmanitá oblast přináší pro dosažení mezinárodního
konsensu.334 Již několikrát zmiňovaná Deklarace ministerské konference z Doha, která pověřila
Radu pro TRIPS k prověření vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti,335
ochrannou tradičních znalostí a folkloru.336 Dohoda TRIPS se oblasti dotýká v článku 27 (3) b,
který umožňuje členům vyloučit z patentovatelnosti rostliny a zvířata a v podstatě biologické
postupy pro jejich pěstování. Rada pro TRIPS vedla v této oblasti debaty, které ovšem do současné
doby nevedly k přijetí žádných opatření nebo doporučení.337 Přestože tedy jak WIPO, tak WTO
deklaruje potřebu ochrany tradičních znalostí a folkloru, snad i z jejich povahy je velmi obtížné
dosáhnout společného mezinárodního řešení. Snaha o vytvoření mezinárodního právního nástroje
byla diskutována jak v rámci UNESCO, tak WIPO, obojí do současnosti neúspěšně.338
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Závěrem přistoupíme ke krátkému představení aktuálních problémů v několika vybraných
oblastech, které nebyly zmíněny v rámci předchozího výkladu:
Patentová oblast je bezesporu ústřední v systému ochrany průmyslových práv. U patentové
ochrany identifikovala Stálá komise pro patentové právo WIPO několik oblastí, ve kterých dochází
k rapidnímu vývoji a které představují současné a budoucí výzvy pro patentovou ochranu národní
i mezinárodní. Jedná se o následující oblast: ochrana biotechnologií a genetických zdrojů; vztah
mezi opatřeními na podporu hospodářské soutěže a patentovou ochranou; vztah mezi patentovou
ochranou a ekonomickým rozvojem; vztah teritoriality patentového práva k průzkumu vesmíru
a s ním spojených vědeckých poznatků a jejich aplikací; otázka rozsahu patentovatelnosti
nanotechnologií; ochrana tradičních znalostí; veřejné zdraví a patenty; schopnost patentového
práva efektivně rozšiřovat informace o stavu technologických inovací; otázka patentovatelnosti
počítačových programů a nových obchodních metod a konečně, vztah patentového práva
a technologických standardů.339
V oblasti průmyslových vzorů se v posledních letech na půdě WIPO jednalo o přijetí
Dohody o právu průmyslových vzorů (Design Law Treaty), jejíž návrh byl vytvořen na základě
práce Stálé komise pro práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům a zeměpisným
označením. Účelem dohody je zjednodušit a harmonizovat systém přihlašování průmyslových
vzorů. V roce 2017 se měla uskutečnit mezinárodní konference k jejímu přijetí. Diplomatická
konference byla Valným shromážděním WIPO v roce 2016 znovu odložena pro neshody mezi
členy. Podle současného plánu Stálé komise by diplomatická konference měla proběhnout na
počátku roku 2018.340
V oblasti ochrany zeměpisných označení probíhají půdě Rady pro TRIPS v současné době dvě
debaty, které započaly v rámci Katarského kola a vztahují se k článku 23 dohody TRIPS týkající se
dodatečné ochrany zeměpisných označení pro vína a lihoviny. První je snaha o vytvoření registru, tak jak
to dohoda TRIPS předpokládá (odstavec 4). Druhou je rozšíření ochrany, kterou požívá víno a lihoviny i na
další produkty. O tom, že jde o velmi rozporné téma svědčí i skutečnost, že se nepodařilo dohodnout ani na
spojení obou témat do jednoho jednání. Návrh registru byl předložen v roce 2011, v roce 2014 se členové
dohodli na jeho odložení s tím, že o rok později byl zahájen neformální proces přezkoumání celého
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dosavadního postupu. Pokud jde o druhé téma, jsou názory jednotlivých členských seskupení velmi
odlišné a nepodařilo se zatím najít shodu.341

9 Závěr

V úvodu této práce byl stanoven záměr představit základní mezinárodní úpravu, pojednat
o nejzásadnějších mezinárodních úmluvách, organizacích a zasadit je do historického rámce tak,
aby si čtenář mohl udělat představu o východiscích, úspěších, úskalích a budoucnosti právní
úpravy. Nejobsáhleji bylo pojednáno o jednotlivých předmětech ochrany, a to především
o patentech a ochranných známkách, které jsou nejzásadnější pro celou oblast a množstvím
podaných přihlášek snadno převyšují všechny ostatní předměty. Práce se také zabývala
regionálními úpravami práv průmyslového vlastnictví obecně a jednotlivých předmětů konkrétně.
Pro úplnost výkladu bylo také pojednáno o možnostech vynucování udělených práv a o největších
současných výzvách, které budou mít nepochybně vliv na budoucí úpravu.
V rámci historického úvodu bylo možno vysledovat měnící se pojetí ochrany průmyslového
vlastnictví, které mělo z počátku především motivační funkci, ke které se později připojila snaha o
podporu rozvoje jednotlivých měst a států, a nakonec ochrany vynálezců, producentů a obchodníků
proti konkurenci domácí a zahraniční. Jak bylo ukázáno, vývoj ochrany byl zpočátku postupný
a omezoval se především na práva k vynálezům a práva na označení. Se zrychlujícím se tempem
vývoje v devatenáctém století a vyšší mírou kooperace mezi státy, kterou přinesl pokrok
v technických oblastech, přistoupily hlavní průmyslové státy k přijetí prvních obecných
mezinárodních úmluv, které znamenaly skutečný počátek mezinárodněprávní úpravy zkoumané
oblasti.
Úprava Pařížské unijní úmluvy se ukázala v rámci práce relevantní dodnes, jelikož úmluva
položila základy pro ochrany, na kterých stavěly jak její následné revize, tak mnohé mezinárodní
úmluvy, které v jejím duchu a na základě jejích ustanovení vytváří samostatné zvláštní unie, které
jsou pro jednotlivé formy ochrany klíčové. Stejně tak dohoda TRIPS znamená zásadní posun
Shrnutí procesu vypracované WTO na: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm
(duben 2017)
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mezinárodní úpravy. Dohoda TRIPS rozpracovala mnohá ustanovení PUÚ a přinesla komplexnější
úpravu, která se jedinečně vyznačuje také existencí vynucovacího systému mezi státy v podobně
mechanismu řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. S oběma mezinárodními
úmluvami diplomová práce pracovala jak v samostatné kapitole, tak v případě pojednání
o jednotlivých formách ochrany.
Kapitola o mezinárodních organizacích se zaměřila na WIPO a WTO a jejich vzájemné
vztahy. Jelikož agenda obou organizací přesahuje záběr této práce, bylo v kapitole pojednáno
především o jejich vzniku, vnitřní organizaci a hlavních pravomocích v oblasti ochrany
průmyslových práv. Z regionálních organizací byly představeny regionální organizace Afriky
ARIPO a OAPI. O Eurasijské patentové organizaci bylo pojednáno v rámci výkladu o mezinárodní
ochraně vynálezů a právní úprava v rámci Evropské unie byla představena u jednotlivých forem
ochrany.
Jelikož o každé z forem ochrany průmyslového vlastnictví by bylo možno napsat
samostatnou diplomovou práci a relevantní úprava by přesto nebyla zdaleka vyčerpána, zaměřila
se tato práce na jejich nejdůležitější aspekty. U každé z forem byla zmíněna historie jejich úpravy,
její základy v PUÚ a TRIPS, a dále samostatné úmluvy přijaté za účelem jejich ochranu založit
a zvýšit. Bylo pojednáno o organizacích a úřadech zřízených za účelem jejich ochrany. Dále byly
nastíněny procesy přihlašování k ochraně a udělení ochrany, případně registrace. Kapitola se
zaměřila na platnou právní úpravu, okrajově se také zmínila o právě přijímaných změnách, které
reflektovala i poslední kapitola práce.
Kapitola o vynucování práv se zaměřila především na úpravu vynucování práv v dohodě
TRIPS. Kapitola odkázala na oddíl předcházející kapitoly, který rozebral proces urovnávání sporů
(DSU) v rámci WTO. Zmíněny byly také orgány vzniklé v rámci WIPO, jako je Poradní výbor pro
vynucování práv a Arbitrážní a mediační centrum. Rámcově byla také uvedena relevantní evropská
úprava.
Práce se snažila zachytit aktuální vývoj a nejnovější právní akty přijaté v oblasti ochrany
práv průmyslového vlastnictví jako je Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu nebo
právní akty přijaté v rámci jednotného evropského patentu. V letošním roce také vstoupil
v účinnost vůbec první dodatek k dohodě TRIPS, který byl přijat ve prospěch rozvojových států,
jejichž vliv na vytváření mezinárodní úpravy se stále zvětšuje. Jak bylo doloženo v práci, od
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šedesátých let, kdy nově nezávislé státy začaly přistupovat k mezinárodním úmluvám se světový
obchod a ochrana průmyslových práv musely vypořádávat s požadavky o překonání rozdílů mezi
rozvojovým a rozvinutým světem. A právě vzájemná dynamika těchto dvou skupin států byla ke
konci dvacátého a počátkem jednadvacátého století určující pro vývoj mezinárodní ochrany.
Rozvojové státy ovšem nikdy nevytvořily v oblasti ochrany průmyslových práv jednotný
blok. Rozvinutým státům se daří chránit zájmy a práva domácích výrobců často formou
dvoustranných dohod o volném obchodu. Pro spravedlivé fungování těchto vzájemných vztahů je
zásadní role mezinárodní úpravy v poskytování minimálních standardů. S rozvojem souvisí
ochrana tradičních znalostí a folkloru, která je ovšem tak různorodá i v rámci jednotlivých států,
že přijetí zásadní mezinárodní úpravy ochrany představuje jeden ze vzdálenějších cílů. Cílem,
k jehož dosažení se mezinárodní společenství dostalo v letošním roce o něco blíže, je zajištění
dostatku léčiv tak, aby bylo co nejvíce zmírněno utrpení v nejméně rozvinutých státech. Reforma
přijatá zmíněným dodatkem k TRIPS je při nejlepším jen prvním krokem a z pohledu
průmyslových práv je nutné najít takové řešení, které by bylo v souladu s oprávněnými požadavky
majitelů ochran a znamenalo pro ně příležitosti růstu, a ne pouze kompenzaci za nucené licence.
Oblastí, kde rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými státy stejně jako státy navzájem obecně
představuje ochrana tradičních znalostí a kulturních projevů. I přes jednání, která v posledních
desetiletích probíhají především v rámci WIPO se nepodařilo do současnosti předložit návrh
úpravy, která by měla širší podporu a naději na přijetí.
Rozdíly mezi státy dané stupněm rozvoje, přírodními zdroji, geografickými zvláštnosti,
úrovní vzdělanosti populace, historiím, společenskými reáliemi nebo jakkoliv jinak jsou dodnes
základním faktorem ovlivňujícím vývoj mezinárodní úpravy a je velmi málo pravděpodobné, že se
na tom v nejbližší budoucnosti něco změní. Mezinárodní organizace hrají důležitou úlohu.
Regionální organizace často již na sebe převzaly mnohé pravomoci, které tradičně patřily výlučně
jednotlivým státům, nikde to není vidět lépe než v rámci Evropské unie. Jsou to ovšem právě státy,
které mají nakonec poslední slovo o tom, jak bude budoucnost mezinárodního systému
průmyslového vlastnictví vypadat. Vyjednávání jsou často zdlouhavá, plná protichůdných návrhů
a bývají mnohdy odložena na řadu let. To lze doložit na příkladech návrhů Dohody o právu
průmyslových vzorů nebo mezinárodního registru zeměpisných označení pro vína. U každého
z představených předmětů průmyslového vlastnictví je ovšem možno jednoznačně vypozorovat

104

vývoj k výším standardům ochrany, snadnějšímu a méně nákladnému procesu přihlašování
a k zárukám na možnostech se ochrany práv domoci.
Pro další vývoj mezinárodněprávní ochrany práv průmyslového vlastnictví bude zásadní,
jakým způsobem se mezinárodní společenství vypořádá jak s výzvami historickými, tak výzvami
budoucími. Mezi historické výzvy patří předvedším mnohokrát zmíněný rozdíl v zájmech států,
který se nejzásadněji projevuje mezi státy vyspělými a rozvojovými. Zájmy v rámci jednotlivých
bloků jsou také často protichůdné a stejně protichůdné zájmy nalezneme v každém ze států dovnitř.
Nadnárodní korporace jsou realitou mezinárodního systému již po delší dobu a svým vlivem se
intenzivně podílejí na jeho podobě a změnách. Nově s rozvojem komunikačních technologií roste
význam jednotlivých zájmových sdružení, ať již formalizovaných nebo neformálních. Obecně
technologický pokrok, který je s ochranou práv průmyslového vlastnictví neodmyslitelně spojen
přináší nové výzvy a nové oblasti, na které bude muset právní ochrana reagovat. Mezi zásadní nové
oblasti vývoje můžeme zařadit velké množství nových oborů v oblastech od genetiky přes
nanotechnologie až po umělou inteligenci. Najít společné řešení představuje výzvu pro všechny
aktéry mezinárodního prostředí od zájmových skupin, nevládních organizací, mezinárodních
organizací a společenství států.
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Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883, znění Stockholmské
revize ze dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979.
Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne
27.6.1989.
Singapurská smlouva o známkovém právu (STLT) přijatá diplomatickou konferencí v Singapuru
dne 28. března 2006.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se
sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně
nezveřejněného know-how a obchodních informací.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv
duševního vlastnictví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně
(průmyslových) vzorů.
Směrnice Rady (ES) č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných
známkách.
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Směrnice Rady 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových
výrobků.
Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů (IPIC) přijatá ve Washingtonu
dne 26.5.1989.
Smlouva o patentové spolupráci (PCT) přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970, ve znění pozdějších
změn společně s Prováděcím předpisem.
Smlouva o patentovém právu (PLT) přijatá v Ženevě dne 1.6.2000.
Smlouva o registraci ochranných známek (TRT) přijatá ve Vídni dne 17.6.1973.
Smlouva o známkovém právu (TLT) sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994.
Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24.3.1971, změněná dne 28.9.1979.
Úmluva o udělování evropských patentů (EPC) revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze
17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000.
Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve Stockholmu dne
14.7.1967, změněná dne 2.10.1979.
Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve
Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985.
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) zahrnující původní dohodu GATT 1947 přijatou
dne 30.10.1947.
Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů přijatý v Ženevě dne
2.7.1999.
Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních přijaté dne 20.
května 2015.
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11 Seznam zkratek

ACE – Advisory Commitee on Enforcement (Poradní výbor pro vynucování práv)
ARIPO – African Regional Intellectual Property Organization (Africká regionální organizace
průmyslového vlastnictví)
BIRPI – Bureaux Internatinaux reunis pour la protection de la proprite intellectuelle (Mezinárodní
spojené úřady pro ochranu duševního vlastnictví)
BRIP – The Division for Building Respect for IP (Oddělení pro budování respektu k duševnímu
vlastnictví)
DSB – Dispute Settlement Body (Orgán pro řešení sporů)
DSU – Dispute Settlement Understanding (Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů)
EAPD – Eurasijská patentová dohoda
EAPÚ – Eurasijský patentový úřad
EHS – Evropské hospodářské společenství
EPC – European Patent Convention (Úmluva o udělování evropských patentů)
EPO – Evropská patentová organizace
EPÚ – Evropský patentový úřad
ESARIPO – Industrial Property Organization for English-speaking Africa (Organizace
průmyslového vlastnictví pro anglofonní země Afriky)
EU – Evropská unie
EUIPO – European Union Intellectual Property Office (Úřad Evropské unie pro duševní
vlastnictví)
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a obchodu)
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ICG – Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore (Mezivládní komise pro duševní vlastnictví, genetické zdroje, tradiční
znalosti a folklór)
IPC – Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění (Strasbourg Agreement Concerning
the International Patent Classification)
IPEA – International Preliminary Examining Authority (Orgán pro mezinárodní předběžný
průzkum)
IPIC – Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Smlouvu o
ochraně duševního vlastnictví u integrovaných prvků)
ISA – International Searching Authority (Orgán pro mezinárodní rešerši)
NGO – Non-governmental organization (Nevládní organizace)
OAMPI – African and Malagasy Industrial Property Office (Afromaglašský úřad průmyslového
vlastnictví)
OAPI – Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Africká organizace duševního
vlastnictví)
OHIM – Office for Harmonisation in the Internal Market (Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu)
PCT – Patent Cooperation Treaty (Smlouva o patentové spolupráci)
PLT – Patent Law Treaty (Smlouva o patentovém právu)
PUÚ – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
SPLT – Substantive Patent Law Treaty (Smlouva o hmotném patentovém právu)
STLT – Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singapurská smlouva o známkovém právu)
TLT – Trademark Law Treaty (Smlouva o známkovém právu)
TRIPS - The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dohoda o
obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví)
TRT – Trademark Registration Treaty (Smlouva o registraci ochranných známek)
118

UNECA – United Nations Economic Commission for Africa (Hospodářská komise OSN pro
Afriku)
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace OSN
pro vzdělání, vědu a kulturu)
UPCA – Dohoda o jednotném patentovém soudu
UPOV – The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Mezinárodní unie
na ochranu nových odrůd rostlin)
UPR – Nařízení o jednotném patentu
UPTR – Nařízení o jazykovém režimu pro jednotný patent
WIPO – World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního vlastnictví)
WTO – World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
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12 Summary

Protection of Industrial Property and International Law.
The submitted thesis deals with the protection of industrial property established and
promoted by the international law. It aims to present the history of international protection of
industrial property, the main general international treaties, relevant international organizations,
forms of enforcement and possibilities of future development. Each of the main industrial property
rights are presented with the key international treaties and organisations that are concerned with
their protection and development. Where relevant, the thesis also presents applicable law of
European Union.
Since there is no definitive all-encompassing list of the forms of industrial property rights
the thesis provides the reader with several examples and with a brief definition of industrial
property and industrial property rights.
The historical chapter offers brief excursion throughout the history up until the industrial
revolution that led to the adoption of the first international multilateral treaties.
The main multilateral international treaties examined in the thesis are The Paris Convention
for the Protection of Industrial Property adopted in 1883 and The Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) adopted in 1994. Both treaties are examined based
on the development that led to their adoption. The chapter describes their main provisions and the
fundamental international law principles that these treaties introduced.
The thesis also includes a chapter on the primary international organisations that aim to
promote industrial property right internationally. Those organizations are: The World Intellectual
Property Organization (WIPO), The World Trade Organization (WTO). On the regional level the
thesis also includes brief overviews of the international organizations formed on African continent
(African Regional Intellectual Property Organization and Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle). In the case of WIPO and WTO, the chapter delves into the history of both
organizations, into the establishing conventions and into their respective internal organisation, their
overall goals and relevant agendas. The chapter is focused on the industrial property related agenda
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of both organizations and in the case of WTO there is also a subchapter on the enforcement of
rights and agreements through the unique methods of Dispute Settlement Understanding.
The most voluminous chapter focuses on the international law on protection of industrial
property in selected forms. Those forms are: patents, utility models, industrial design, integrated
circuit layout design, trademarks and geographical indications. In each of these forms of industrial
property the relevant international treaties are introduced and examined. Furthermore, if there are
established specialized international organizations, they are examined as well. For each form of
protection, the thesis also describes relevant European Union law and agencies. The chapter also
includes brief overview of the international protection of commercial names, trade secrets and new
varieties of plants.
In the chapter concerning enforcement of industrial property rights, the relevant section of
the TRIPS agreement is introduced and examined together with specialised agencies created within
respective WIPO, WTO and EU frameworks.
The penultimate chapter is concerned with the current developments and prospects in the
field of industrial property protection. As one of the main issues the divide between developed and
developing nations is identified and explored as is the aim to bridge this divide in the form of
various global development goals set by global institutions. Special attention is given to the issues
of global health and medicine availability as they influence mainly the rights given through medical
patent protection and the issue of protecting the traditional knowledge, folklore and genetic
resources. In individual field the current developments and challenges are also discussed.
The concluding chapter of the thesis summarises the issues discussed with a focus on
overarching themes of the divide between developed and developing states, the sometimesdiverging goals of individual states and regional or global communities and the issue of national
states being still the main principles of the international legal system.
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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce na téma „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní
právo“ se zabývá mezinárodními aspekty ochrany práv průmyslového vlastnictví. Práce nejprve
nabízí vymezení pojmu práv průmyslového vlastnictví a jejich vztahu k obecnějším právům
duševního vlastnictví. Jsou představena základní mezinárodní dělení práv průmyslových
vlastnictví a základní principy jejich mezinárodní ochrany. Práce následně přistupuje
k historickému úvodu do problematiky, který počíná v dávnověku a je zakončen v období
průmyslové revoluce devatenáctého století přijetím Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového
vlastnictví. Obecným ustanovením Pařížské unijní úmluvy a Dohody o obchodních aspektech práv
k duševnímu vlastnictví je věnována samostatná kapitola, která obsahuje historické začlenění obou
úmluv, základní principy, které obsahují a přínos, který znamenaly v oblasti ochrany práv
duševního, respektive průmyslového vlastnictví. Následuje kapitola zabývající se základními
relevantními mezinárodními organizacemi, a to především Světovou organizací duševního
vlastnictví a Světovou obchodní organizací. Hlavní část práce podrobněji rozebírá mezinárodní
právní úpravu u jednotlivých forem ochrany – patentovou ochranu vynálezů, ochranu užitných
vzorů, průmyslových vzorů, topografií integrovaných obvodů, ochranných známek, označení
původu a zeměpisných označení. U jednotlivých forem ochrany jsou uvedeny a popsány základní
mezinárodní úmluvy s vývojem jejich přijímání, vytvořené mezinárodní organizace a úřady
a proces podání přihlášek a získání ochrany. Práce obsahuje dále kapitolu zabývající se
vynucováním práv duševního vlastnictví z hlediska mezinárodních úmluv a organizací.
Předposlední kapitola rozebírá aktuální vývoj v rámci působnosti mezinárodních organizací.
Prostor je věnován především otázkám vztahu mezinárodního rozvoje a ochrany práv
průmyslového vlastnictví a často vypjatému vztahu mezi zájmy rozvinutých a rozvojových zemí.
Závěrečná kapitola předkládá shrnutí předložené práce a snaží se o vyznačení základních
vývojových trendů, které byly v rámci předmětu zkoumání vypozorovány.
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Abstract
The submitted thesis “Protection of Industrial Property and International Law” and deals
with the international aspects of the industrial property rights protection. The thesis begins with
defining the industrial rights as a term and its relation to the broader area of intellectual property
rights. The main international classifications of industrial property rights are introduced along with
the basic principles of their international protection. The thesis subsequently approaches the
historical introduction to the examined issues beginning in antiquity and progressing until the great
industrial revolution of the nineteenth century which has led to the adoption of The Paris
Convention for the Protection of Industrial Property. The general provisions of The Paris
Convention and The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights are dealt
with in a separate chapter, including the historical basis of both treaties, their main principles and
contribution to the international protection of intellectual property generally, and industrial
property specifically. The following chapter focuses on with the main relevant international
organisations, particularly The World Intellectual Property Organization and The World Trade
Organization. The predominant section of the thesis is concerned with exploring international legal
provisions in protection of individual forms of industrial property, namely patents, utility models,
industrial designs, integrated circuit layout designs, trademarks and geographical indications. With
each individual form of protection, the relevant international treaties are examined along with the
processes of their adoption, established international organisations and offices and the process
of applying for and issuing a protection. The thesis furthermore contains a chapter on the rights
enforcement through international treaties and organisations. The penultimate chapter inspects
current developments in the scope of international organisations activities. It examines issues
of relation between the international development and protection of industrial property rights and
often tense relations between developed and developing nations. The concluding chapter provides
a summary of the work done in the thesis and aims to highlight the main development trends
observed.
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