PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOMTO INSTITUTU A
O PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAPSANÉHO PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ
Pro ochranu průmyslových vzorů na teritoriu EU byl vytvořen institut průmyslového vzoru
Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech
Společenství založilo dvě formy vzoru Společenství: nezapsaný průmyslový vzor Společenství a
zapsaný průmyslový vzor Společenství. Obě formy mají účinnost na celém jednotném
(nedílném) teritoriu EU, tj. v rozsahu spojeného teritoria 27 členských států EU. (Je možné se
setkat s tím, že se namísto oficiálního termínu „průmyslový vzor Společenství“ používá termín
„komunitární vzor“ nebo „komunitární design“.)
Texty právních norem EU vztahujících se ke vzoru Společenství, tj.:
- Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs;
- Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council
Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs;
- Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the
registration of Community designs
jsou v platném znění k dispozici na adrese
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/regulations.en.do (v angličtině).
Jejich překlady do češtiny jsou k dispozici v „Eurorubrice“ na internetových stránkách ÚPV na
adrese http://www.upv.cz/
Nezapsaný průmyslový vzor Společenství
Ochrana tzv. „nezapsaným průmyslovým vzorem Společenství“ vzniká bez jakékoliv registrace,
tj. bez jakékoliv přihlášky, bez placení poplatků a bez řízení vedeného před nějakým orgánem.
Ochrana vzniká pouhým zpřístupněním průmyslového vzoru veřejnosti v EU.
Nezapsaný průmyslový vzor Společenství poskytuje svému majiteli 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 u něhož je použit, 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 majitelem.
Institut nezapsaného průmyslového vzoru Společenství vstoupil v účinnost 6. března 2002, což
znamená, že od tohoto data průmyslové vzory, které splnily podmínku stát se takovými vzory,
automaticky získaly ochranu na celém teritoriu EU a po přístupu nových členských států je tato
ochrana automaticky rozšířena i na nově přistoupivší státy. Tato ochrana trvá 3 roky od
okamžiku, kdy byl průmyslový vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti, tj.
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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.
Zapsaný průmyslový vzor Společenství
Počínaje 1. dubnem 2003 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a
průmyslové vzory) ve španělském Alicante (dále jen OHIM) začal zapisovat do rejstříku zapsané
průmyslové vzory Společenství. Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru Společenství
může trvat až 25 let od data podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, je-li
za příslušný poplatek obnovována v pětiletých cyklech. Úplné aktuální informace lze nalézt na
internetové adrese OHIM http://www.oami.eu
Přihlášku zapsaného vzoru Společenství může podat kdokoli. Pro samotný akt podání přihlášky
nemusí být žádný přihlašovatel zastoupen kvalifikovaným zástupcem.
Přihlašovatel zapsaného průmyslového vzoru Společenství mající sídlo v EU nemusí být
zastoupen ani v dalším řízení o přihlášce. Může se však nechat zastupovat zástupcem
oprávněným zastupovat ve věcech průmyslových vzorů před OHIM. Seznamy zástupců, kteří
jsou oprávněni zastupovat v řízení před OHIM, vede OHIM a jsou dostupné na jeho
internetových stránkách, přímo na adrese:
http://oami.europa.eu/FRP/RequestManager/en_ResultsBasic_0

Fyzické nebo právnické osoby sídlící v EU se mohou nechat zastupovat svým zaměstnancem.
Přihláška zapsaného vzoru Společenství je zpoplatněna přihlašovacím poplatkem a poplatkem za
zveřejnění průmyslového vzoru:
- přihlašovací poplatek za přihlášku obsahující jeden průmyslový vzor činí €230, přihlašovací
příplatek za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €115 a každý další
(nad deset vzorů) €50;
- poplatek za zveřejnění přihlášky činí €120, poplatek za zveřejnění za každý další (druhý až
desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €60, a každý další (nad deset vzorů) €30.
V přihlášce je možné požádat o odklad zveřejnění, který je rovněž zpoplatněn:
- Za odklad zveřejnění přihlášky je hrazen poplatek ve výši €40, příplatek za odklad zveřejnění za
každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce, který je předmětem odkladu
zveřejnění €20, a každý další (nad deset vzorů) €10.
Tyto poplatky za odklad zveřejnění se platí při podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru
Společenství spolu s přihlašovacím poplatkem za přihlášku místo poplatků za zveřejnění. Tři
měsíce před koncem doby odkladu zveřejnění (dle data v přihlášce nebo dle žádosti o skončení
odkladu zveřejnění), je nutno zaplatit výše uvedené poplatky za zveřejnění.
Úplný seznam poplatků je na konci tohoto textu.
Kalkulátor poplatků je k dispozici na adrese: http://oami.europa.eu/en/design/fees.htm
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Poplatky se platí pouze v € a vždy přímo OHIM, tzn. i při tzv. nepřímém podání přihlášky
zapsaného vzoru Společenství (viz níže) prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví České
republiky (ÚPV). Je možno platit:
- platbou nebo převodem na níže uvedené bankovní účty OHIM:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Account number: 0182-5596-90-0092222222
Swift code (BIC): BBVAESMMXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
nebo
LA CAIXA
Account number: 2100-2353-01-0700000888
Swift code (BIC): CAIXESBBXXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888
- odečtem z běžného účtu vedeného u OHIM. Musí být uvedeno číslo tohoto účtu. Běžný účet si
lze otevřít na základě písemné žádosti podané u OHIM na následující adrese:
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
Finance Department (finanční odbor)
Avenida de Europa, 4
Apartado de correos, 77
E-03080 Alicante, Spain
Telefon: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113
UPOZORNĚNÍ s platností od 1. ledna 2008 se ruší možnost hradit poplatky OHIM v hotovosti
nebo šekem!
Zapsaný průmyslový vzor Společenství s účinkem na celém teritoriu EU poskytuje svému
majiteli výlučné právo jej užívat a bránit třetím osobám 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.
Institut zapsaného průmyslového vzoru Společenství má následující specifikum. Institut
zapsaného průmyslového vzoru Společenství začal fungovat provedením prvních zápisů ke dni 1.
4. 2003. Průmyslové vzory Společenství zapsané v mezidobí od 1. 4. 2003 do okamžiku přístupu
nových členů EU nabyly zpětně účinnosti i pro území těchto států (v České republice od 1. 4.
2003 do 30. 4. 2004). Pokud by nastala kolize s průmyslovým vzorem zapsaným národní cestou
v některém z přistoupivších států, může přihlašovatel nebo majitel „předpřístupového“ práva
v novém členském státě bránit užívání průmyslového vzoru Společenství na území, kde je
„předpřístupové“ právo chráněno.
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Zapsané průmyslové vzory Společenství, které do jím vedeného rejstříku zapsal OHIM, jsou
publikované v Community Designs Bulletin dostupné z adresy http://www.oami.eu
nebo přímo: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/RCDBulletin.en.do
Rešerše ve zveřejněných zapsaných vzorech Společenství se dají provádět přes internet
nástrojem nazvaným RCD-ONLINE dostupném z adresy http://www.oami.eu
nebo přímo: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchRCD.en.do
Nejsnadnější cestou podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství je vyplnění
on-line elektronického přihlašovacího formuláře na adrese:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationRCD.en.do
Přihláška zapsaného průmyslového vzoru Společenství může být také fyzicky (v papírové formě)
zaslána přímo do OHIM, nebo tzv. nepřímým podáním prostřednictvím ÚPV (viz níže) nebo
úřadu průmyslového vlastnictví jiného členského státu za jimi stanovených podmínek.
Přihlašovací formuláře přihlášek průmyslového vzoru Společenství pro papírové odeslání jsou
k dispozici zdarma v OHIM, v ÚPV v podatelně, nebo je možné je získat z adresy
http://www.oami.eu , nebo přímo
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.en.do
Přihláška zapsaného průmyslového vzoru Společenství se podává v kterémkoliv z 20 úředních
jazyků EU („jazyk přihlášky“). Přihlašovatel je povinen v přihlášce uvést i „druhý jazyk“, který
smí být jen jedním z pěti jazyků OHIM (angličtina, němčina francouzština, italština a
španělština), a s jehož možným užitím pro řízení u úřadu souhlasí. „Druhý jazyk“ musí být
odlišný od „jazyka přihlášky“.
Adresa pro přímé zaslání přihlášky poštou do OHIM je:
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Receiving Unit
Apartado de correos, 77
E-03080 Alicante, SPAIN
Adresa pro osobní doručování přihlášek nebo doručování kurýrní službou je:
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, SPAIN
Nepřímé podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství
Pokud přihlašovatel se sídlem v České republice zvolí možnost zaslat přihlášku zapsaného
průmyslového vzoru Společenství do OHIM prostřednictvím ÚPV (tzv. nepřímé podání), je
třeba, aby postupoval v souladu s následujícími informacemi.
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Přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství k předání do OHIM lze do ÚPV doručit
jen v papírové formě a jedině osobně nebo poštou (nikoliv faxem nebo elektronicky) na adresu:
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč
V případě doručení poštou je třeba obálku označit: „Určeno k postoupení do OHIM v Alicante“.
Obálka smí obsahovat jen vlastní přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství
k postoupení do OHIM, navíc jen případný doklad o platbě úhrady za předání přihlášky.
ÚPV vybírá za předání přihlášky do OHIM částku 500,- Kč jako úhradu nákladů spojených
s přijetím a předáním. Úhradu je možné provést kolkovou známkou, hotově v pokladně
správních poplatků ÚPV, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.
Při převodu z účtu nebo platbě poštovní poukázkou musí plátce uvést variabilní symbol platby.
Ten je složen z číslic: 777 + čtyřmístné číslo roku podání + pořadové číslo nepřímo podávané
přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, které každé takové přihlášce přidělí ÚPV
pro své evidenční účely (Pro další řízení o přihlášce před OHIM toto pořadové číslo nemá žádný
smysl, do OHIM není sdělováno.). Např. pro přihlášku s pořadovým číslem 1 z roku 2005 je
variabilní symbol: 77720051. Pořadová čísla každého roku začínají vždy číslem 1. V případě, že
plátci není známo pořadové číslo nepřímo podávané přihlášky, uvede jako variabilní symbol
pouze číslo 777.
Při nepřímém podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství poštou, zašle ÚPV
přihlašovateli či jeho zástupci potvrzení o převzetí přihlášky k předání do OHIM, v něm potvrdí
datum příjmu přihlášky v ÚPV a počet stran přihlášky. Součástí potvrzení je i pořadové číslo
přihlášky a variabilní symbol pro úhradu poplatku. Ve stejném rozsahu vydá ÚPV potvrzení i
v případě osobního doručení nepřímo podávané přihlášky zapsaného průmyslového vzoru
Společenství.
Další reakci na podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství už je třeba
očekávat jen od OHIM (potvrzení o podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru
Společenství a skutečné číslo přihlášky přidělené OHIM), stejně tak je třeba se jen na OHIM
obracet s případnými dotazy k podané přihlášce. Možnost nepřímého podání se týká pouze
přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Žádné jiné podání ani žádnou platbu
určenou a směřující do OHIM nelze učinit nepřímo přes ÚPV.
Datum podání přihlášky zapsaného vzoru Společenství se rovná datu, kdy byla přihláška
doručena do OHIM nebo, při nepřímém podání, kdy byla doručena do ÚPV k předání do OHIM.
Podmínkou pro získání data podání v uvedeném smyslu je, že přihláška musí při doručení
obsahovat:
- žádost o zápis průmyslového vzoru Společenství do rejstříku (je součástí přihlašovacího
formuláře);
- údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;
- vyobrazení průmyslového vzoru, které lze reprodukovat; nebo je-li předmětem přihlášky
dvourozměrný vzor a současně je požadován odklad zveřejnění, může být vyobrazení
nahrazeno vzorkem výrobku, ve kterém je vzor ztělesněn.
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Do rámce věcného průzkumu přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, který je
prováděn vedle jejího formálního průzkumu, nespadá průzkum novosti a individuální povahy
jejího předmětu. To je procedurální rozdíl, srovnáme-li průzkum přihlášky zapsaného
průmyslového vzoru Společenství s průzkumem přihlášky průmyslového vzoru v České
republice.
Na rozdíl od zapsaného průmyslového vzoru Společenství nezná český průmyslový vzor tzv.
výstavní prioritu a možnost určitého odděleného samostatného nakládání s hromadně
přihlášenými vzory, které byly následně hromadně zapsány do rejstříku (možnost převodu
jednotlivých vzorů, možnost obnovy doby ochrany jen pro některé z hromadně zapsaných
apod.).
Obecně platí, že pokud jde o placení poplatků a respektování lhůt stanovených přihlašovateli ve
zprávách OHIM v průběhu řízení o přihlášce, nezná řízení před OHIM benevolence, na které
jsou přihlašovatelé zvyklí v řízení před ÚPV o přihláškách podaných národní cestou podle
českého práva.
Jediným autorizovaným místem, kde hledat aktuální platné informace o věcech průmyslových
vzorů Společenství, je OHIM. Informace rovněž poskytne ÚPV a zejména zástupci oprávnění
zastupovat přihlašovatele ve věcech přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.
Seznamy zástupců oprávněných k zastupování v řízení před OHIM, které za tímto účelem vede
OHIM, jsou dostupné na jeho internetových stránkách (viz výše).
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Shrnutí spojení do OHIM
Internet: http://oami.eu
e-mail information@oami.europa.eu
Adresa pro poštovní zásilky:
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Receiving Unit
Apartado de correos, 77
E-03080 Alicante, SPAIN
Adresa pro osobní doručování nebo doručování kurýrní službou:
Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, SPAIN
Korespondence o zapsaných vzorech Společenství zasílaná faxem
(odpovědi na zprávy OHIM v řízení o přihláškách, návrhy na výmaz, odvolání, atp.)
Fax:
+ 34 965 131 344
Informace o běžných účtech:
Telefon: +34 965 139 100
Fax:
: +34 965 139 173
Další užitečná telefonní spojení:
ústředna:
všeobecné informace:
všeobecné informace fax:
telefonní číslo informací o způsobech placení poplatků:
telefonní číslo informací o profesionálních zástupcích:
telefonní číslo informací o získávání kopií ze spisu a výpisů z rejstříku:
telefonní číslo informací o obnově zápisu do rejstříku:
telefonní číslo informací o převodech, licencích, změnách:
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+ 34 965 139 100
+ 34 965 138 800
+ 34 965 139 173
+ 34 965 139 340
+ 34 965 138 860
+ 34 965 138 864
+ 34 965 138 865
+ 34 965 138 867

Poplatky spojené s průmyslovým vzorem Společenství
(Podle Nařízení Komise (EC) č. 2246/2002 z 16. prosince 2002)
Příplatek
Druh poplatku
Výše
Příplatek
(za jedenáctý a
poplatku (za každý
druhý až desátý každý další vzor)
vzor)
Přihlašovací /Registration/
€230
€115
€50
Zveřejnění /Publication/
€120
€60
€30
€40
€20
€10
Odklad zveřejnění
/Deferred Publication/
Opožděné placení přihlašovacího poplatku
€60
/Late Payment Registration/
Opožděné placení poplatku za zveřejnění
€30
/Late Payment Publication/
Opožděné placení poplatku za odklad
€10
zveřejnění
/Late Payment Deferment/
Příplatek za opožděné placení příplatku za
25% příslušného příplatku
druhý a další vzor v hromadné přihlášce
/Late Payment Additional Designs /
První obnova doby ochrany
€90
/Renewal (first)/
Druhá obnova doby ochrany
€120
/Renewal (second)/
Třetí obnova doby ochrany
€150
/Renewal (third)/
Čtvrtá obnova doby ochrany
€180
/Renewal (fourth)/
Příplatek za opožděné placení za obnovu doby 25% příslušného příplatku
ochrany /Late Renewal/
Žádost o výmaz
€350
/Invalidity Application/
Rozklad
€800
/Appeal/
Navrácení do původního stavu
€200
/Restitutio in integrum/
Převod přihlášky
€200 za jeden vzor (max €1000)
/Transfer Application/
Převod vzoru
€200 za jeden vzor (max €1000)
/Transfer Design/
Zápis licence
€200 za jeden vzor (max €1000)
/Licence Registration/
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Výmaz licence
/Licence Cancellation/
Věcné právo
/Right in rem/
Vydání neověřené kopie přihlášky, osvědčení
nebo výpisu z rejstříku
/Copy of Application, Certificate
or Extract (uncertified)/
Vydání ověřené kopie přihlášky, osvědčení
nebo výpisu z rejstříku
/Copy of Application, Certificate or Extract
(certified)/
Nahlédnutí do spisu
/Inspection of Files/
Vydání neověřené kopie spisu
/Copy of file (uncertified)/
Vydání ověřené kopie spisu
/Copy of file(certified)/
Pořízení a vydání informace ze spisu
/Communication of File/
Žádost o sdělení nákladů spojených s žádostí
o výmaz nebo s rozkladem
/Review of Refund/

€200 za jeden vzor (max €1000)
€200 za jeden vzor (max €1000)
€10

€30

€30
€10 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
€30 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
€10 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
€100

Tyto poplatky se platí vždy přímo OHIM!

text upraven 3. 8. 2009
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