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Technologické centrum AV ČR

Úvod

Průmyslový vzor = "slabé" právo (?)

Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů

● průmyslový vzor ČR

Nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

● zapsaný (průmyslový) vzor Společenství

● nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství

Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví

Účinky průmyslového vzoru
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Práva vyplývající z průmyslového vzoru

● výlučné právo užívat průmyslový vzor

● bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu

● poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným 
osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést

● "užíváním průmyslového vzoru" se rozumí zejména výroba, 
nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve 
kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je 
aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným 
účelům

Rozsah ochrany

● je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v 
rejstříku (s výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou 
funkcí průmyslového vzoru … )

● se vztahuje na každý (jakýkoliv) průmyslový vzor, který 
nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým 
dojmem

● při posuzování rozsahu ochrany se bere ohled na míru (stupeň) 
volnosti, kterou měl jeho původce při vývoji průmyslového 
vzoru

Celkový dojem
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Individuální povaha – celkový dojem

● Je třeba zohlednit způsob, jakým je výrobek užíván
• je možné zohlednit i prvky s omezenou viditelností, pokud jsou při 

užívání patrné (Shenzhen v. OHIM; T-153/08)

● Jaká je váha jednotlivých vzhledových znaků? (rozlišit znaky 
podstatné a nepodstatné) (Rozhodnutí předsedy ÚPV č. PVZ 2004-35530)

● I když se vzory odlišují v řadě detailů, klíčový je celkový dojem
(Rozhodnutí předsedy ÚPV č. PVZ 2004-35530)

Informovaný uživatel

Individuální povaha – informovaný uživatel

● Pojem nacházející se mezi „průměrným spotřebitelem“ v oblasti 
ochranných známek (není požadována žádná specifická znalost) 
a pojmem „osoba specializovaná v dané oblasti“ – odborníkem 
s důkladnou technickou kvalifikací

● Uživatel, který vykazuje nikoli průměrnou pozornost, ale 
zvláštní ostražitost (z důvodu své osobní zkušenosti či rozsáhlé
znalosti daného odvětví)

● Obvykle provede přímé srovnání průmyslových vzorů, je však 
možné, že takové srovnání je neproveditelné nebo v daném 
odvětví neobvyklé

(PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic; C-281/10)
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Individuální povaha – informovaný uživatel

● Nemusí být návrhářem či odborníkem, ale zná různé vzory
v daném odvětví, má určité znalosti prvků, které tyto vzory 
obsahují a vykazuje relativně vysoký stupeň pozornosti

● Užívá výrobek v souladu s účelem, ke kterému je určen
● Není schopen odlišit aspekty vzhledu dané technickou funkcí

výrobku

● "Každý, kdo se pravidelně účastní konferencí nebo formálních schůzí, 
během nichž účastníci disponují konferenční jednotkou"
(Shenzhen v. OHIM; T-153/08)

Individuální povaha – informovaný uživatel

● Informovaný uživatel u reklamního zboží zahrnuje jak 
profesionály nakupující zboží za účelem jeho distribuce, tak 
koncové uživatele

● Stačí, že jedna z těchto skupin vnímá vzory jako vyvolávající
shodný celkový dojem
(Sphere Time v. OHIM; T-68/10)

Individuální povaha – informovaný uživatel

● Osoba mající přehled o vzhledu do té doby zpřístupněných 
výrobků téhož druhu

● Nemusí se jednat o odborníky zabývající se navrhováním či 
výrobou daného zboží, kteří zkoumají jednotlivé detaily
(Rozhodnutí předsedy ÚPV č. PVZ 2007-37262)

● Od informovaného uživatele se očekává povědomí o trendu 
daného zboží (Rozhodnutí předsedyÚPV č. PVZ 2004-35530)
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Volnost původce

Individuální povaha – volnost původce

● To, že průmyslový vzor sleduje obecný trend není pro posouzení
individuální povahy relevantní

● Relevantní je, zda se celkový dojem liší od dříve zpřístupněných 
vzorů bez ohledu na estetická hlediska
(Shenzhen v. OHIM; T-153/08)

Střet průmyslových vzorů
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Průmyslový vzor x pozdější průmyslový vzor

Soudní dvůr EU:

● Ve sporu o porušení … se vztahuje právo 
zakázat třetím osobám užívat uvedený 
průmyslový vzor na jakoukoliv třetí osobu, 
která užívá průmyslový vzor, jenž na  
informovaného uživatele nepůsobí odlišným 
celkovým dojmem, včetně třetí osoby, která je 
majitelem (průmyslového) vzoru Společenství
zapsaného později

● Odpověď na první otázku je nezávislá na 
úmyslu a jednání třetí osoby
(Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v Proyectos 
Integrales de Balizamiento SL; C-488/10)

Průmyslový vzor x pozdější průmyslový vzor

České soudy:
● Oba účastníci využívají při své průmyslové produkci své

průmyslové vzory, nelze tedy užitím jednoho průmyslového 
vzoru porušovat právo k jinému průmyslovému vzoru i proto, že 
zápis průmyslového vzoru do rejstříku dává jeho majiteli právo 
tento vzor výlučně užívat
(Městský soud v Praze; 19 Cm 100/2010)

● Nelze souhlasit s argumentací, že se soud prvního stupně měl 
podrobně zabývat tím, ze průmyslové vzory žalovaného tak či 
onak zasahují do průmyslových vzorů žalobce. Zkoumat za této 
situace zápisnou způsobilost průmyslových vzorů podle 
odvolacího soudu nepřísluší soudu prvního stupně, ale OHIMu, 
u kterého jsou průmyslové vzory obou účastníků registrovány
(Vrchní soud v Praze; 3 Cmo 75/2011)

Zaměstnanecký průmyslový vzor
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Průmyslový vzor na objednávku

● Práva k průmyslovému vzoru Společenství vytvořenému na 
objednávku náležejí původci

● Je třeba smluvně upravit!
(Fundación Española para la Innovación de la
Artesanía (FEIA) v. Cul de Sac, Acierta; C-32/08)
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