Základní informace o přihlašování průmyslových vzorů do zahraničí
Vlastník průmyslového vzoru chráněného zápisem do rejstříku průmyslových vzorů, který v České
republice vede Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), má svůj průmyslový vzor chráněn jen na území
České republiky. Pokud by ho chtěl mít chráněn i v dalším státě nebo dalších státech, musí tam
ochranu získat.
Právo České republiky nestanovuje pro přihlašování průmyslových vzorů k ochraně do zahraničí
žádnou povinnost; je zcela na rozhodnutí přihlašovatele, kam a jakým způsobem svůj průmyslový vzor
přihlásí. Přihlašování do zahraničí se pak řídí vždy příslušným právem té země nebo regionu, kam
žádost o udělení ochrany směřuje.
Pro přihlašování průmyslových vzorů do zahraničí je důležitým pojmem tzv. „priorita“. Tento institut
umožňuje zachovat právo přednosti z první podané přihlášky pro přihlášky se shodným předmětem
podání v dalších státech. Podmínkou je, že přihláška průmyslového vzoru uplatňující prioritu musí být
podána do 6 měsíců od data podání přihlášky první (tzv. prioritní), která založila „prioritu“, a stát
přihlášky, od které se priorita odvozuje, musí být členem Pařížské úmluvy nebo Světové obchodní
organizace. Jinak lze prioritu uznat pouze na základě vzájemnosti sjednané mezi ČR a daným státem.
Možnosti získání ochrany průmyslového vzoru v zahraničí pro přihlašovatele, který má sídlo v České
republice, jsou následující:
1. Ochrana v jednotlivých státech světa tzv. národní cestou
Nejpracnější cestou získání ochrany průmyslového vzoru v zahraničí registrovanou formou ochrany
(nejčastěji tzv. zápisem do rejstříku průmyslových vzorů, v USA patentem) je podat přihlášku
průmyslového vzoru tzv. národní cestou, tj. přímo v každém státě, ve kterém chce mít přihlašovatel
průmyslový vzor chráněn.
Splňují-li podaná přihláška a její předmět formální a věcné náležitosti, získá přihlašovatel sadu
jednotlivých na územích daných států působících a na sobě nezávislých ochran.
Pokud se týká věcných a formálních náležitostí přihlášky a vlastní procedury řízení o přihlášce se
zahraničním úřadem, platí pravidla stanovená státem, který ho zřídil. Tato pravidla se mohou značně
lišit. Průmyslový vzor, který dosáhl ochrany v České republice, jí nemusí dosáhnout v jiném státě a
naopak. V naprosté většině států si musí přihlašovatel, který má sídlo z jejich pohledu v zahraničí,
povinně zvolit pro komunikaci s tamním úřadem kvalifikovaného, tj. v daném státě pro takovou službu
oprávněného, zástupce. Veškeré informace týkající se přihlášení průmyslového vzoru do zahraničí,
vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení, pak lze získat od tamního
úřadu nebo od těchto zástupců, případně od členů české Komory patentových zástupců nebo členů
České advokátní komory, kteří mají navázány vztahy se svými profesními partnery v zahraničí.
Platný zákon o ochraně průmyslových vzorů v České republice je, pokud se týká věcných podmínek
pro zápis průmyslového vzoru do rejstříku, harmonizován s analogickými právními úpravami států EU.
2. Ochrana v nadnárodních územních celcích
Přihlašovatel se sídlem v České republice může přihlásit průmyslový vzor a získat ochranu i pro
některé nadnárodní územní celky.
A)
Benelux
Např. v Evropě lze pro celek území všech tří států Beneluxu získat ochranu průmyslového vzoru
podáním přihlášky u Úřadu duševního vlastnictví států Beneluxu. Podrobné informace viz internetová
adresa www.bbtm-bbdm.org
B)

Evropská unie

Podáním jediné přihlášky k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlašovatel získá
(při splnění zápisných podmínek) ochranu zápisem (průmyslového) vzoru Společenství, která má
jednotný účinek na celém území Evropské Unie, tj. ve všech členských státech.
Přihlášku zapsaného vzoru Společenství (RCD) může podat kdokoli, tj. není podmínkou mít sídlo ani
trvalý pobyt na území EU. Pro samotný akt podání přihlášky nemusí být přihlašovatel zastoupen
kvalifikovaným zástupcem.

Přihlašovatel mající sídlo na území EU nemusí být zastoupen ani v dalším řízení o přihlášce. Může se
však nechat zastupovat zástupcem oprávněným zastupovat ve věcech průmyslových vzorů nebo
ochranných známek před EUIPO, tj. advokátem oprávněným provádět svou činnost v některém z
členských států nebo kvalifikovaným zástupcem zapsaným v seznamu vedeném EUIPO. Informace o
zástupcích v seznamu zástupců, kteří jsou oprávněni zastupovat v řízení před EUIPO, jsou uvedeni v
databázi dostupné na internetové adrese
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives. Fyzické nebo právnické osoby sídlící v EU
se mohou nechat zastupovat také svým zaměstnancem. Přihlašovatel zapsaného průmyslového vzoru
Společenství, který nemá sídlo v EU, musí být v dalším řízení o přihlášce zastoupen.
Přihlášku komunitárního průmyslového vzoru lze podat pouze u Úřadu Evropské unie pro duševní
vlastnictví (EUIPO) a to:
•

poštou na adrese
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Receiving Unit (oddělení příjmu)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spain

•

prostřednictvím národního úřadu na adrese:
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
Praha 6 – Bubeneč
160 68
V tomto případě se bude za datum podání brát datum, kdy přihlášku obdržel národní úřad. Za tuto
službu si národní úřad účtuje 500Kč.
•

Elektronicky, a to bez elektronického podpisu na:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-apply-now

•

faxem na faxové číslo OHIM:
+34 965 131 344
V případě podání přihlášky faxem bude kvalita vyobrazení vzoru pravděpodobně dosti špatná (zvláště
jsou-li použity fotografie), neboť tato technologie není vhodná pro přenos obrazových informací.
Podání přihlášky pomocí faxu by proto nemělo být obecně preferováno. Do jednoho měsíce ode dne
doručení faxu je nutno doručit originál přihlášky, jinak bude datum podání posunuto na datum přijetí
originálu přihlášky. Faxovým podáním nelze žádat o zápis vzoru, který má být representován
barevným vyobrazením.
Formuláře žádosti o zápis (průmyslového) vzoru Společenství jsou k dispozici bezplatně v podatelně
Úřadu, dále na internetových stránkách Úřadu a internetových stránkách EUIPO. Žádost může
být vyplněna libovolným úředním jazykem EU, tj. i česky (CS), musí v ní však být zvolen i druhý
jazyk, jeden z úředních jazyků EUIPO, tj. angličtina (EN), francouzština (FR), italština (IT), němčina
(DE) nebo španělština (ES).
S podáním přihlášky (průmyslového) vzoru společenství jsou spojeny následující poplatky:
•
•

přihlašovací poplatek + poplatek za další vzory dle počtu přihlašovaných vzorů v případě
hromadné přihlášky
poplatek za zveřejnění a případně poplatek za žádost o odklad zveřejnění

Tyto poplatky jsou splatné současně s podáním přihlášky. Výši platby je možné si ověřit elektronickým
kalkulátorem dostupným na internetové adrese http://euipo.europa.eu/en/design/fees.htm. Dnem

považovaným za den platby je den, kdy je částka nebo převod skutečně připsán na bankovní účet
EUIPO. Nebudou-li poplatky včas a ve správné výši uhrazeny, vyzve EUIPO přihlašovatele o
zaplacení a připočte doplatek za opožděnou platbu (viz. Tabulka plateb). Nezaplacení poplatku při
podání nemá vliv na uznání data podání.
Úhrada poplatků musí být provedena v EURO. Úhrada (při níž veškeré bankovní poplatky musí jít k
tíži plátce) může být provedena takto:
•

odečtem z běžného účtu vedeného u EUIPO. Musí být uvedeno číslo tohoto účtu.
Běžný účet si lze otevřít na základě vyplněného formuláře žádosti o běžný účet
podaného u EUIPO na následující adrese:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Finance Department (finanční odbor)
Avenida de Europa, 4
E-03080 Alicante, Spain
Fax: (34) 965 131 344
E-mail: fee.information@oami.europa.eu

•

bankovním převodem, s uvedením jména, adresy a čísla značky přihlašovatele nebo
zástupce a typu poplatku, k němuž se platba vztahuje, jakož i data, k němuž byl
převod proveden, na jeden z následujících bankovních účtů EUIPO (správnost účtu
si vždy ověřte na internetové adrese https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/rcd-feesand-payments):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Swift code (BIC): BBVAESMM
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swift code (BIC): CAIXESBB
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

Služba

Přihlašovací poplatek
Poplatek za zveřejnění
Poplatek za odložení zveřejnění
Opožděný přihlašovací poplatek
Opožděný poplatek za zveřejnění
Opožděný poplatek za odložení
zveřejnění

Základní cena

Cena za 2-10 vzor
hromadné přihlášky

€230
€120
€40
€60
€30
€10

€115
€60
€20
Původní cena +25%
Původní cena +25%
Původní cena +25%

Cena za 11 a každý
následující vzor
přihlášky
€50
€30
€10
Původní cena +25%
Původní cena +25%
Původní cena +25%

Zápisem (průmyslového) vzoru Společenství je vzor chráněn na 5 let od data podání přihlášky.
S koncem platnosti ochrany lze požádat o obnovu zápisu, a to vždy na 5 let až do celkové doby 25 let.
Pro ochranu průmyslových vzorů na teritoriu EU byl vytvořen kromě institutu zapsaného průmyslového
vzoru Společenství i tzv. „nezapsaný průmyslový vzor Společenství“. Ochrana tímto „nezapsaným
průmyslovým vzorem Společenství“ vzniká bez nutnosti jakékoliv registrace nebo placení poplatků
pouhým zpřístupněním průmyslového vzoru veřejnosti na území EU.
Nezapsaný průmyslový vzor Společenství poskytuje svému vlastníkovi právo zabránit třetí osobě
užívat průmyslový vzor bez jeho souhlasu. Užívání průmyslového vzoru zahrnuje zejména výrobu,
nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn
nebo na němž je aplikován, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.
Nezapsaný průmyslový vzor Společenství však poskytuje svému majiteli právo zabránit třetím osobám
v uvedeném jednání pouze tehdy, pokud takové užití nezapsaného průmyslového vzoru Společenství
představuje vědomé úmyslné napodobení či kopírování takto chráněného průmyslového vzoru. Užití

se nepovažuje za výsledek kopírování chráněného průmyslového vzoru, pokud vyplývá z nezávislé
tvůrčí práce původce průmyslového vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s
průmyslovým vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti vlastníkem.
Ochrana trvá 3 roky od okamžiku, kdy byl průmyslový vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn
veřejnosti, tj. pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným
způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během normálních obchodních
činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a
specializovaných v daném oboru. Tříletou dobu ochrany nelze prodloužit. Do konce období 12 měsíců
od okamžiku zpřístupnění veřejnosti je však možné na shodný předmět podat přihlášku zapsaného
(průmyslového) vzoru Společenství (pokud k takovému zpřístupnění dojde ze strany původce vzoru,
jeho právního nástupce nebo třetí osoby jako důsledek poskytnuté informace nebo jednání původce
vzoru nebo jeho právního nástupce).
Další informace o podávání přihlášek komunitárního průmyslového vzoru:
Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/designs,
Brožura : Průmyslový vzor Společenství – k dispozici zdarma v ÚPV
3. Cestou Mezinárodního zápisu průmyslového vzoru – Haagský systém
Mezinárodní systém zápisu průmyslových vzorů je možný na základě Haagské dohody, kterou tvoří tři,
na sobě nezávislé akty: Londýnský akt (1934), Haagský akt (1960) a Ženevský akt (1999). Kterýkoliv
stát může přistoupit k jednomu, dvěma nebo všem třem výše uvedeným aktům. K Ženevskému aktu
mohou také přistupovat mezivládní organizace. Aktuální seznam členů Haagského systému viz.
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
Haagský systém je z pohledu přihlašovatelů uzavřeným systémem, tj. přihlašovatelé musí mít na
území některého z členských států systému trvalé bydliště, být jeho občany nebo mít na jeho území
provozovnu, případně obvyklý pobyt (tato možnost platí jen pro Ženevský akt).
Systém umožňuje žádat o ochranu u libovolného počtu členských stran Haagského systému jedinou
přihláškou podanou u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), ovšem
za splnění té podmínky, že strany, u nichž je požadována ochrana, jsou signatáři stejného aktu jako
strana, na niž se přihlašovatel odkazuje při dokládání práva podat mezinárodní přihlášku.
Česká republika není členem Haagského systému. Nicméně s platností od 1. 1. 2008 se stala
členskou stranou Ženevského aktu Haagské dohody Evropská unie (EU). Přihlašovatelé, kteří mají na
území EU, tedy i České republiky, trvalé bydliště, obvyklý pobyt, jsou občany členského státu EU
nebo mají na území EU provozovnu, mohou získat ochranu průmyslových vzorů podle
Ženevského aktu ve státech nebo mezivládních organizacích, které jsou opět členy právě Ženevského
aktu Haagské dohody. Pro Evropskou unii se pro účely mezinárodního zápisu průmyslového vzoru
užívá standardizovaná zkratka Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) – EM.
Mezinárodní přihláška průmyslového vzoru není podmíněna existencí starší národní přihlášky nebo
zápisu. Přihláška musí být podána v anglickém, francouzském nebo ve španělském jazyce a na
předepsaném
formuláři
dostupném
na
internetové
adrese
http://www.wipo.int/hague/en/forms/ Počet vzorů hromadné přihlášky je omezen na 100. Od 14.
ledna 2008 je možné podat přihlášku elektronicky. Mezinárodní přihláška průmyslového vzoru se při
podávání poštou zašle na následující adresu:
Brands & Designs Sector
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.: +41 22 338 7575
Fax.: +41 22 740 1429
Poplatky jsou splatné při podání přihlášky ve švýcarských francích. Výše platby závisí na počtu
určených státních celků a mezivládních organizacích, ve kterých je žádáno o ochranu, na počtu vzorů

v případě hromadné přihlášky a na počtu listů obsahujících vyobrazení (v případě podání poštou).
Dále se platí základní poplatek, poplatek za zveřejnění a poplatek za popis nad 100 slov. Celkovou
výši
platby
si
je
možné
ověřit
pomocí
elektronického
kalkulátoru
http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp .
Bankovní spojení na WIPO pro platby v rámci Evropy:
IBAN: CH03 0900 0000 1200 5000 8
SWISS POST/Postfinance –
Engehaldenstrasse 37 – 3030 Bern
SWIFT/BIC: POFICHBE
Světová organizace provádí formální kontrolu přihlášky, poté vzor zapíše do Mezinárodního rejstříku a
zveřejní ve svém elektronickém věstníku. Úřady určených stran mají následně 6 resp. 12 měsíců na
to, aby oznámily odmítnutí platnosti zápisu na svém území pro nesplnění věcných zápisných
podmínek daných místní legislativní úpravou. Strana určení nemůže odmítnou platnost zápisu z
důvodu nesplnění formálních požadavků. Případné další řízení se odehrává dle legislativy určených
stran mezi vlastníkem mezinárodního zápisu a příslušným správním úřadem dané strany určení.
Platnost ochrany průmyslového vzoru, zapsaného na základě mezinárodní přihlášky je pět let, po
uplynutí této doby je nutné zažádat u Mezinárodního úřadu WIPO o prodloužení doby ochrany o
dalších pět let a zaplatit příslušné poplatky. Prodloužení doby ochrany není nutné žádat u všech, při
podání určených stran. Maximální doba ochrany závisí na legislativě určeného státu/mezivládní
organizace.
Přihlašovatel má možnost uvést až čtyři různé smluvní strany Haagské unie, které ho opravňují podat
mezinárodní přihlášku. Dostává se mu tak do rukou důležitý nástroj, jak územně rozšířit ochranu
vyplývající z mezinárodního zápisu. Český přihlašovatel těžící z jednotného evropského trhu a čtyř
svobod, na kterých je postavena idea EU, může z titulu svého obvyklého pobytu, bydliště či
provozovny v některém z členských států EU, které jsou již v současnosti autonomními členy Haagské
unie (takových členských států je celkem 14) dosáhnout ochrany prakticky ve všech členských
stranách Haagské unie. Více informací lze získat např. v článku Mgr. Ludmily Čelišové, Leden 2008:
Termín vstupu Evropského společenství do Haagské unie, Průmyslové vlastnictví 9-10, 2007.
Podrobnější informace o přihlašování mezinárodní cestou jsou dostupné na internetové adrese WIPO
http://www.wipo.int/portal/index.html.en v sekci Industrial Designs, podrobný návod k vyplnění
přihlášky v anglickém jazyce je na adrese
http://www.wipo.int/hague/en/how_to/file/. Na internetových stránkách ÚPV v sekci „Jak
chránit průmyslové vzory mezinárodně“ jsou odkazy na všechny podstatné informace,
včetně
pracovního překladu Průvodce haagským systémem do českého jazyka.
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