Informační sdělení č. 31/2020
Haagská dohoda o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
Spojené království: Důsledky konce přechodného období pro mezinárodní přihlášky a zápisy podle
Haagského systému
1. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
a Evropského společenství pro atomovou energii stanoví přechodné období končící 31. prosince 2020 (viz
informační sdělení č. 2/2020 ).
2. Vláda Spojeného království informovala Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO) o krocích, které podnikne, aby zajistila po skončení přechodného období ve Spojeném království
pokračování ochrany průmyslovým vzorům, které jsou chráněny v EU před koncem přechodného období
prostřednictvím mezinárodních zápisů, a zachování práv přihlašovatelů nevyřízených mezinárodních
přihlášek a vlastníků mezinárodních zápisů s vyznačením EU na konci přechodného období.
3. Od 1. ledna 2021 již nebude vyznačení Evropské unie v mezinárodních přihláškách a mezinárodních
zápisech pro Spojené království účinné.
4. Pokud byl však mezinárodní zápis v Evropské unii před koncem přechodného období chráněn, vznikne
ve Spojeném království na konci přechodného období automaticky rovnocenné národní právo (tzv. „Nově
zapsaný mezinárodní vzor“). Úřad pro duševní vlastnictví ve Spojeném království (dále jen „UK IPO“) zapíše
takové nové mezinárodní vzory do svého rejstříku, aniž by postup od vlastníka mezinárodního zápisu
vyžadoval zahájení řízení. Od 1. ledna 2021 musí vlastníci spravovat tyto nově zapsané mezinárodní vzory
přímo u UK IPO, a nikoli prostřednictvím Mezinárodního úřadu WIPO.
5. Přihlašovatelé, o jejichž mezinárodních přihláškách s vyznačením Evropské unie bude na konci
přechodného období probíhat řízení, jakož i vlastníci, jejichž mezinárodní zápisy s vyznačením Evropské unie
nebyly předmětem prohlášení o udělení ochrany vydaného Evropským duševním vlastnictvím Úřad (EUIPO)
s datem před 1. lednem 2021, bude moci podat přihlášku u UK IPO do devíti měsíců od konce přechodného
období, přičemž jim zůstane zachováno datum podání mezinárodní přihlášky nebo datum mezinárodního
zápisu.
6. Další podrobnosti lze nalézt v pokynech vydaných vládou Spojeného království, které jsou k dispozici na
adrese: https://www.gov.uk/guidance/international-eu-protected-designs-after-brexit.
7. Konečně je třeba poznamenat, že konec přechodného období nebude mít nepříznivý dopad na práva
přihlašovatelů podat mezinárodní přihlášku nebo vlastníků stávajících mezinárodních zápisů, kteří jsou
státními příslušníky Spojeného království nebo mají bydliště ve Spojeném království, mají zde obvyklé
bydliště nebo skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní pobočku, protože Spojené království je
smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (akt z roku
1999). Po skončení přechodného období však ti, kteří mají nárok pouze prostřednictvím Spojeného
království, již nebudou moci uplatňovat nárok v mezinárodní přihlášce nebo jako nový vlastník v žádosti
o zaznamenání změny ve vlastnictví prostřednictvím Evropské unie. Místo toho by měli uplatňovat nárok
prostřednictvím Spojeného království.
28. července 2020

