ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PRŮVODCE
MEZINÁRODNÍM
ZÁPISEM
PRŮMYSLOVÝCH
VZORŮ PODLE
HAAGSKÉ DOHODY
PRACOVNÍ PŘEKLAD
(aktualizováno v lednu 2010)

Světová organizace duševního vlastnictví
ŽENEVA 2010

..
..
..
..
.
DALŠÍ INFORMACE JE MOŽNÉ ZÍSKAT U
Mezinárodního rejstříku průmyslových vzorů
Úsek ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
Tel.: (+41) 22 338 9111

Facsimile: (+41) 22 740 1429

Email: intreg.mail@wipo.int

Internet: http://www.wipo.int

PUBLIKACE WIPO
Č. 857 (E)
ISBN 978-92-805-1892-4
WIPO 2010

2

..
..
..
.
OBSAH..
Část A: Úvod ............................................................................................. 2
01 Průvodce ....................................................................................................................2
02 Haagský systém: Obecný přehled .............................................................................3
Kdo může systém využívat?.............................................................................................3
Předchozí národní přihláška ani zápis nejsou podmínkou .............................................3
Obsah přihlášky ..............................................................................................................4
Podání mezinárodní přihlášky do mezinárodního úřadu................................................4
Formální průzkum přihlášky mezinárodním úřadem......................................................4
Zveřejnění .......................................................................................................................4
Věcný průzkum úřadu každé určené smluvní stran: Možnost oznámení odmítnutí
ochrany ...........................................................................................................................5
Prohlášení o udělení ochrany .........................................................................................5
Ochrana stanovena domácím právem ............................................................................5
Délka ochrany.................................................................................................................6
Změny v mezinárodním rejstříku.....................................................................................6
03 Výhody systému .........................................................................................................6
04 Přistoupení k haagské dohodě..................................................................................7
Státy.................................................................................................................................7
Mezivládní organizace ....................................................................................................7
Vstoupení v platnost Ženevského a Haagského aktu vzhledem k dané smluvní straně ..7
Určení aktu, který je platný ve vztahu k určení dané smluvní strany .............................8
Určení aktu anebo aktů, kterými se řídí mezinárodní přihláška jako celek....................9
05 Prohlášení učiněná smuvními stranami ................................................................10
Doba ochrany................................................................................................................11
Zákaz podání přihlášky prostřednictvím úřadu ............................................................11

3

..
..
..
..
Odklad zveřejnění
na dobu kratší než je předepsaná doba ..........................................11
.
Bez odkladu zveřejnění .................................................................................................11
Jednotnost vzoru ...........................................................................................................11
Požadavek na zdokumentování vzoru v určitých pohledech .........................................11
Účinek změny vlastnictví...............................................................................................12
Zvláštní požadavky na přihlašovatele...........................................................................12
Bezpečnostní prověrka ..................................................................................................12
Standardní určovací poplatky .......................................................................................12
Individuální určovací poplatky: Mezinárodní přihlášky a obnovy ...............................13
Individuální určovací poplatek: Pouze mezinárodní přihlášky ....................................13
Zákaz sebeurčení...........................................................................................................13
Povinný obsah mezinárodní přihlášky ..........................................................................13
Prodloužení lhůžy pro oznámení odmítnutí a datum stanovující počátek ochrany
průmyslového vzoru ......................................................................................................14
Společný úřad několika států ........................................................................................14
06 Další informace týkající se haagského systému.....................................................14
07 Veřejně přístupné informace o mezinárodních zápisech ......................................15

Část B: Mezinárodní řízení.................................................................... 16
Kapitola I: Obecně ........................................................................................... 16
Úvod..............................................................................................................................16
01 Komunikace s mezinárodním úřadem....................................................................16
Způsoby komunikace - sdělení ......................................................................................16
Sdělení zaslaná poštou.............................................................................................17
Sdělení zaslaná faxem ..............................................................................................17
Sdělení zaslaná elektronicky ....................................................................................18
Oficiální formuláře .......................................................................................................18
Zvláštní přílohy .............................................................................................................19

4

..
..
..
..
Uvádění časových
údajů ...............................................................................................19
.
Neoficiální formuláře....................................................................................................19
02 Počítání lhůt ............................................................................................................19
03 Pochybení poštovních a doručovacích služeb ........................................................20
04 Jazyky ......................................................................................................................21
Mezinárodní přihlášky ..................................................................................................21
Překlad..........................................................................................................................22
05 Úhrady poplatků mezinárodnímu úřadu................................................................22
Měna platby ..................................................................................................................22
Individuální určovací poplatky .....................................................................................22
Způsob platby................................................................................................................23
Datum platby.................................................................................................................23
Změna výše poplatku.....................................................................................................24
Připisování poplatků na účty smluvních stran..............................................................24
06 Zastupování před mezinárodním úřadem ............................................................244
Způsob ustanovení zástupce..........................................................................................25
V mezinárodní přihlášce ..........................................................................................25
V žádosti o záznam změny........................................................................................25
V samostatném sdělení.............................................................................................25
Pouze jeden zástupce ....................................................................................................25
Neregulérní ustanovení zástupce ..................................................................................25
Záznam a oznámení ustanovení zástupce .....................................................................26
Účinek ustanovení zástupce ..........................................................................................26
Zrušení ustanovení zástupce .........................................................................................26
Bez poplatku..................................................................................................................27

5

..
..
..
.. Mezinárodní řízení (Haagský a Ženevský akt) ........................ 28
Kapitola II:
.
Úvod............................................................................................................................288
01 Sladění terminologie .............................................................................................288
02 Oprávnění podat mezinárodní přihlášku ...............................................................29
Učení státu původu (podle Haagského aktu) a určení přihlašovatelovy smluvní strany
(podle Ženevského aktu) ...............................................................................................30
Určení státu původu podle Haagského aktu ............................................................30
Určení smluvní strany přihlašovatele podle Ženevského aktu.................................30
Několik oprávnění .........................................................................................................31
Několik přihlašovatelů ..................................................................................................31
03 Obsah mezinárodní přihlášky...............................................................................311
Povinný obsah...............................................................................................................31
Další povinný obsah......................................................................................................32
Nepovinný obsah...........................................................................................................32
Zvláštní požadavky........................................................................................................32
Zvláštní požadavky týkající se přihlašovatele..........................................................32
Zvláštní požadavky na jednotnost průmyslového vzoru...........................................33
Jazyk mezinárodní přihlášky.........................................................................................33
04 Mezinárodní přihláška..........................................................................................344
Položka 1: Přihlašovatel..........................................................................................34
Jméno ..................................................................................................................34
Několik přihlašovatelů ........................................................................................34
Adresa .................................................................................................................34
Položka 2: Adresa pro doručování ..........................................................................34
Několik přihlašovatelů: Adresa pro doručování.................................................35
Telefonní a faxové číslo a e-mailová adresa.......................................................35
Položka 3: Oprávnění podat mezináordní přihlášku ...............................................35

6

..
..
..
.
Položka ..4: Označení smluvní strany přihlašovatele................................................36
Položka 5: Ustanovení zástupce ..............................................................................36
Položka 6: Totožnost původce průmyslového vzoru ................................................37
Položka 7: Počet průmyslových vzorů, vyobrazení a/nebo vzorky ..........................37
Položka 8: Výrobky, které ztělesňují průmyslový vzor nebo ve vztahu ke kterým má
být průmyslový vzor užíván......................................................................................37
Položka 9: Popis ......................................................................................................38
Položka 10: Určení smluvních stran........................................................................38
Které smluvní strany mohou být určeny?............................................................38
Ochrana ve státě původu a ve smluvní straně přihlašovatele.............................39
Položka 11: Právo přednosti ...................................................................................40
Položka 12: Mezinárodní výstavní priorita .............................................................41
Položka 13: Zveřejnění mezinárodního zápisu ........................................................41
Okamžité zveřejnění ............................................................................................41
Odklad zveřejnění ...............................................................................................42
Popis ...................................................................................................................42
Jméno kontaktní osoby........................................................................................42
Datum přijetí.......................................................................................................42
Výpočet poplatků a platba .......................................................................................42
Splatnost..............................................................................................................43
05 Vyobrazení průmyslových vzorů...........................................................................444
Způsob vyobrazení ........................................................................................................44
Disclaimer.....................................................................................................................45
Počet vyobrazení...........................................................................................................45
Číslování vyobrazení.....................................................................................................45
Rozměry vyobrazení ......................................................................................................46
Kvalita vyobrazení ........................................................................................................46

7

..
..
..
.. podle Ženevského aktu..........................................................................46
Podání vzorků
.
Podání vzorků podle Haagského aktu...........................................................................46
Požadavky na vzorky.....................................................................................................46
Žádné další předměty...............................................................................................47
06 Předání mezinárodní přihlášky mezinárodnímu úřadu ........................................47
Komunikační kanály......................................................................................................47
Datum podání mezinárodní přihlášky...........................................................................48
Nedostatky mezinárodní přihlášky................................................................................48
Lhůta pro nápravu nedostatků .................................................................................48
Nedostatky vedoucí k posunutí data podání mezinárodní přihlášky........................48
Nedostatky týkající se zákazu sebeurčení ................................................................49
Nedostatky týkající se zvláštních požadavků oznámených smluvní stranou nebo
týkající se totožnosti původce, popisu a nároku.......................................................49
07 Zveřejnění mezinárodního zápisu ..........................................................................49
Načasování zveřejnění ..................................................................................................50
Odklad zveřejnění .........................................................................................................51
Důsledky odkladu zveřejnění ...................................................................................51
Doby odkladu zveřejnění...............................................................................................51
Neoficiální oznámení o uplynutí odkladu zveřejnění ...............................................52
Události během odkladu zveřejnění ..............................................................................52
Žádost o dřívější zveřejnění .....................................................................................53
Žádost o poskytnutí výpisu nebo o povolení přistupu ..............................................53
Vzdání se nebo omezení ...........................................................................................53
Dodání utajených kopií průzkumovým úřadům; utajení..........................................53
08 Mezinárodní zápis ...................................................................................................54
Zápis do mezinárodního rejstříku .................................................................................54
Datum mezinárodního zápisu .......................................................................................55

8

..
..
..
.. ochrany ..................................................................................................55
09 Odmítnutí
.
Oznámení odmítnutí ......................................................................................................55
Dovody odmítnutí..........................................................................................................55
Lhůty pro odmítnutí.......................................................................................................56
Řízení o odmítnutí ochrany ...........................................................................................57
Obsah oznámení.......................................................................................................57
Záznam a zveřejnění odmítnutí; předání kopie vlastníkovi .....................................58
Jazyk oznámení odmítnutí ochrany..........................................................................58
Vadné oznámení odmítnutí.......................................................................................58
Řízení následující po oznámení odmítnutí ...............................................................59
Oznámení zpětvzetí odmítnutí .......................................................................................59
10 Prohlášení o udělení ochrany.................................................................................60
Prohlášení o udělení ochrany v případě absence předchozího oznámení o odmítnutí
ochrany .........................................................................................................................60
Zaslání prohlášení o udělení ochrany...........................................................................60
11 Účinky mezinárodního zápisu ................................................................................60
Účinky mezinárodního zápisu vzhledem ke smluvním stranám určeným podle
Ženevského aktu ............................................................................................................60
Účinky mezinárodního zápisu ve vztahu ke smluvní straně určené podle Haagského
aktu................................................................................................................................62
Doba ochrany mezinárodních zápisů ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle
Ženevského aktu ............................................................................................................62
Doba ochrany mezinárodních zápisů ve vztahu k smluvním stranám určeným podle
Haagského aktu.............................................................................................................63
12 Změny v mezinárodním zápise................................................................................63
Typy změn......................................................................................................................63
13 Změna vlastnictví ....................................................................................................63
Oprávnění být zaznamenán jako nový vlastník.............................................................64
Lhůta pro odmítnutí .................................................................................................65

9

..
..
..
..
Odklad zveřejnění
....................................................................................................65
.
Individuální obnovovací poplatky............................................................................65
Oprávnění nového vlastníka v několika smluvních stranách vázaných různými akty
(více oprávnění) .......................................................................................................66
Kdo může podat žádost .................................................................................................66
Obsah žádosti................................................................................................................66
Ustanovení zástupce......................................................................................................67
Vadné nebo nepřípustné žádosti ...................................................................................67
Nepřípustná žádost...................................................................................................67
Vadná žádost............................................................................................................67
Částečná změna vlastnictví - číslování .........................................................................68
Sloučení.........................................................................................................................68
Účinek záznamu o změně vlastnictví.............................................................................68
Záznam, oznámení a zveřejnění ....................................................................................68
14 Změna jména a/nebo adresy vlastníka ...................................................................68
Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu...................................................................69
Položka 2: Vlastník ..................................................................................................69
Položka 3: Změna ....................................................................................................69
Položka 4: Adresa pro doručování ..........................................................................69
Položka 5: Ustanovení zástupce ..............................................................................69
Položka 6: Podpis vlastníka nebo zástupce .............................................................70
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku.................................................................70
Vadné žádosti ................................................................................................................70
Záznam, oznámení a zveřejnění ....................................................................................70
15 Vzdání se účinku .....................................................................................................70
Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu...................................................................70
Položka 2: Vlastník ..................................................................................................71

10

..
..
..
.
Položka ..3: Ustanovení zástupce ..............................................................................71
Položka 4: Smluvní strany .......................................................................................71
Položka 5: Podpis vlastníka nebo zástupce .............................................................71
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku.................................................................71
Vadné žádosti ................................................................................................................72
Záznam, oznámení a zveřejnění ....................................................................................72
16 Omezení mezinárodního zápisu..............................................................................72
Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu...................................................................72
Položka 2: Vlastník ..................................................................................................72
Položka 3: Ustanovení zástupce ..............................................................................72
Položka 4: Průmyslové vzory...................................................................................73
Položka 5: Smluvní strany .......................................................................................73
Položka 6: Podpis vlastníka nebo zástupce .............................................................73
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku.................................................................73
Vadné žádosti ................................................................................................................73
Záznam, oznámení a zveřejnění ....................................................................................73
17 Do mezinárodního rejstříku nelze zapsat licenci ...................................................74
18 Opravy v mezinárodním rejstříku ...........................................................................74
19 Obnova mezinárodního zápisu ...............................................................................74
Obnova po odmítnutí nebo prohlášení neplatnosti.......................................................75
Řízení o obnově .............................................................................................................75
Obnovovací poplatky ...............................................................................................76
Poplatek uhrazený v nedostatečné výši....................................................................77
Záznam obnovy; osvědčení a zveřejnění.......................................................................77
Neobnovení zápisu ........................................................................................................77
20 Prohlášení neplatnosti v určené smluvní straně....................................................78

11

..
..
..
.. Londýnský akt a zmrazení jeho použití .................................. 80
Kapitola III:
.
Úvod..............................................................................................................................80
01 Důsledky zmrazení použití Londýnského aktu.......................................................80
02 Mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek řízených výlučně
Londýnským aktem ......................................................................................................81
Jazyk..............................................................................................................................81
Bez odmítnutí ochrany ..................................................................................................81
Změna vlastnictví ..........................................................................................................81
Obnova..........................................................................................................................82
03 Mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek, které se řídí částečně
Londýnským aktem ......................................................................................................82
Bez odmítnutí ochrany ..................................................................................................83
Změna vlastnictví ..........................................................................................................83
Obnova..........................................................................................................................83

Část C: Příloha.................................................................................... 1684
Kapitola III: Mezinárodní řízení zahrnující Londýnský akt (Ve znění platném od
1. ledna 2009 do 31. prosince 2009) ...........................................................................84
Úvod............................................................................................................................804
01 Mezinárodní přihlášky řízení výlučně Londýnským aktem .................................804
Jazyk..............................................................................................................................84
Popis průmyslového vzoru a totožnost původce ...........................................................84
Bez odkladu zveřejnění .................................................................................................85
Bez omezení na jednu třídu ...........................................................................................85
Vzorky ...........................................................................................................................85
Poplatky ........................................................................................................................85
Zveřejnění .....................................................................................................................85
Bez odmítnutí ochrany ..................................................................................................85
Změna vlastnictví ..........................................................................................................86

12

..
..
..
..
Obnova..........................................................................................................................86
.
02 Mezinárodní přihlášky, které se řídí částečně Londýnským aktem.....................826
Odklad zveřejnění.........................................................................................................87
Poplatky ........................................................................................................................87
Bez odmítnutí ochrany ..................................................................................................87
Změna vlastnictví ..........................................................................................................88
Obnova..........................................................................................................................88

13

PRŮVODCE MEZINÁRODNÍM ZÁPISEM PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

ČÁST A
ÚVOD
01 PRŮVODCE

01. 01
Toto je průvodce Haagskou dohodou o mezinárodním zápisu
průmyslových vzorů. Haagská dohoda je tvořena třemi samostatnými akty, kterými
jsou:
- Ženevský akt (1999), který byl přijat 2. července 1999 a který
vstoupil v platnost 23. prosince 2003,
- Haagský akt (1960), který byl přijat 28. listopadu 1960 a který
vstoupil v platnost 1. srpna 1984 a
- Londýnský akt (1934), který byl přijat 2. června 1934 a který vstoupil
v platnost v červnu 1939.
01.02
Použití Londýnského aktu je však od 1. ledna 2010 zmrazeno (více
informací o zmrazení použití Londýnského katu a jeho implementaci viz část B.III).
Tento průvodce se proto zaměří především na Haagský a Ženevský akt.
01.03
Použití Haagského a Ženevského aktu se řídí Společným prováděcím
řádem a Administrativními pokyny: Oba dokumenty vstoupily v platnost 1. dubna
2004.
01.04

Výše uvedené texty tvoří dohromady „Haagský systém“.

01.05
Tento průvodce je rozdělen do tří částí. Část A je stručným
všeobecným úvodem do Haagského systému. Současně např. vysvětluje jak se
mohou stát nebo mezivládní organizace stát členy Haagské unie a podává přehled
řady prohlášení a oznámení, která mohou být podle Haagského systému učiněna. Část
B se zabývá mezinárodním řízením, lépe řečeno mezinárodním zápisným řízením a
dalšími řízeními nezbytnými pro zaznamenání skutečností, které mohou mít vliv na
mezinárodní zápis (např. změna vlastnictví, odmítnutí ochrany atd.). Část C (není
součástí českého překladu – pozn. překladatele) obsahuje plné texty všech tří aktů,
Společného prováděcího řádu a Administrativních pokynů.
01.06
Po levém okraji jednotlivých odstavců průvodce jsou uvedeny citace
odpovídajících ustanovení Ženevského a Haagského aktu, Společného prováděcího
řádu a Administrativních pokynů, které se vztahují ke konkrétnímu odstavci tohoto
průvodce. /Citace jsou uváděny v anglické formě a odkazují na původní anglickou
verzi textů/. Ustanovení jsou uvedena následujícím způsobem:
- „99 Article xx“ odkazuje na článek Ženevského aktu;
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- „60 Article xx“ odkazuje na článek Haagského aktu;
- „Rule xx“ odkazuje na pravidlo Společného prováděcího řádu;
- „A..I. section xx“ odkazuje na kapitolu Administrativních pokynů.

02 HAAGSKÝ SYSTÉM: OBECNÝ PŘEHLED

02.01
Haagská dohoda, jednoduše řečeno, nabízí možnost získání ochrany
průmyslových vzorů v několika smluvních stranách prostřednictvím jediné
mezinárodní přihlášky podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví (WIPO) v Ženevě, ve Švýcarsku. Tato jediná mezinárodní přihláška podle
Haagského systému nahradí celou sérii přihlášek, které by jinak musely být podány u
jednotlivých národních úřadů.
02.02
Haagský systém mezinárodního zápisu průmyslových vzorů je
spravován Mezinárodním úřadem WIPO. Mezinárodní úřad vede mezinárodní rejstřík
a vydává Mezinárodní věstník průmyslových vzorů /International Designs Bulletin/.
02.03
Aby nebyl tento obecný přehled Haagského systému zbytečně
komplikovaný a s ohledem na zmrazení použití Londýnského aktu (viz část B.III),
následující odstavce (A.02.05 až 02.23) se týkají pouze mezinárodního řízení podle
Ženevského a Haagského aktu.
02.04
Dále je nutno zdůraznit, že tato část průvodce má pouze nastínit
mezinárodní řízení podle Ženevského a Londýnského aktu. Podrobnější vysvětlení ke
všem jednotlivým záležitostem lze nalézt v odpovídajícím odstavci části B.II.
Kdo může systém využívat?
60 Article 3
99 Article 3

02.05
Oprávnění podat mezinárodní přihlášku podle Haagské dohody je
omezeno na fyzické nebo právnické osoby, které mají skutečnou a výkonnou
průmyslovou nebo obchodní provozovnu nebo bydliště alespoň v jedné smluvní
straně Haagské dohody nebo jsou státními příslušníky jedné z těchto smluvních stan
nebo členského státu mezivládní organizace, která je smluvní stranou.
02.06
Navíc, ale pouze podle Ženevského aktu, lze přihlášku podat na
základě obvyklého pobytu v některé smluvní straně.
02.07
Smluvní strana, vůči které přihlašovatel splní výše uvedená kritéria, se
označuje jako „stát původu“ podle Haagského aktu a „smluvní strana přihlašovatele“
podle Ženevského aktu.
Předchozí národní přihláška ani zápis nejsou podmínkou
02.08
Podání mezinárodní přihlášky není podmíněno dřívější přihláškou nebo
zápisem u národního úřadu. Ochrana průmyslového vzoru prostřednictvím Haagské
dohody tak může platit prvotně na mezinárodní úrovni.
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Obsah přihlášky
60 Article 5
99 Article 5

02.09
Jedna mezinárodní přihláška může obsahovat více vzorů („hromadná
přihláška“), až do maximálního počtu 100 vzorů v přihlášce. Všechny vzory obsažené
v jedné přihlášce však musí náležet do jedné třídy Mezinárodního třídění
průmyslových vzorů (Lokarnské třídění). Jinými slovy, celá mezinárodní přihláška
musí být zatříděna do jedné hlavní třídy.
02.10
Mezinárodní přihláška musí být podána na oficiálním formuláři a musí
obsahovat, mezi jiným, vyobrazení dotčeného průmyslového vzoru spolu s určením
smluvních stran, ve kterých přihlašovatel žádá o ochranu. Přihláška musí být podána
buď v anglickém nebo ve francouzském jazyce, dle volby přihlašovatele.

60 Articles 5(3)(a) 02.11.
Přihlašovatel může požádat o odklad zveřejnění až po dobu 12 měsíců
& 6(4)
(podle Haagského aktu) nebo 30 měsíců (podle Ženevského aktu) od data podání
99 Article 5(5)
nebo, v případě nároku na uznání práva přednosti, od data práva přednosti.
60 Article 15
99 Article 7
Article 5(1)(vi)
Rule 12

02.12
Mezinárodní přihláška podléhá třem typům správních poplatků:
základnímu poplatku, poplatku za zveřejnění a za každou smluvní stranu, ve které je o
ochranu žádáno, buď standardnímu nebo individuálnímu určovacímu poplatku. Co se
týká standardních poplatků, jsou odstupňovány do tří úrovní, odpovídajících rozsahu
průzkumu prováděném úřadem smluvní strany.
Podání mezinárodní přihlášky do mezinárodního úřadu

99 Article 4(1)
60 Article 4

02.13
Mezinárodní přihlášku běžně přihlašovatel zasílá přímo do
mezinárodního úřadu a to buď elektronicky prostřednictvím rozhraní pro elektronické
podání (viz odstavec A.06.01) nebo může použít papírový formulář přihlášky. Podle
Haagského aktu je však smluvní strana oprávněna požadovat, aby, pokud je
považována za stát původu, byla přihláška podána prostřednictvím národního úřadu.
V tomto případě lze použít pouze podání v papíře.
Formální průzkum přihlášky mezinárodním úřadem
02.14
Po přijetí mezinárodní přihlášky mezinárodní úřad prověří, zda je
přihláška podána v souladu s předepsanými formálními požadavky. Mezinárodní úřad
sám v žádném případě neposuzuje ani nezvažuje novost průmyslového vzoru, a proto
není oprávněn zamítnout mezinárodní přihlášku z tohoto nebo jiného věcného
důvodu.
Zveřejnění
02.15
Mezinárodní přihláška, která splňuje předepsané formální požadavky,
je zapsána do mezinárodního rejstříku a (pokud nebylo požádáno o odklad zveřejnění)
je zveřejněna v Mezinárodním věstníku průmyslových vzorů /Intenational Designs
Bulletin/. Toto zveřejnění se uskuteční na internetových stránkách WIPO a obsahuje
všechny důležité údaje týkající se mezinárodního zápisu, včetně vyobrazení
průmyslových vzorů. Datum, kdy je vydání věstníku zpřístupněno na internetu, sdělí
mezinárodní úřad elektronicky všem smluvním stranám.
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Věcný průzkum úřadu každé určené smluvní strany: Možnost oznámení
odmítnutí ochrany
60 Article 8 (1) 02.16
Na základě zveřejnění v Mezinárodním věstníku průmyslových vzorů
99 Article 12(1) /International Designs Bulletin/na internetu si musí každý úřad identifikovat

mezinárodní přihlášky, ve kterých je určen, aby provedl věcný průzkum, pokud ho
stanovuje jeho vlastní legislativa. Výsledkem průzkumu může být oznámení úřadu
mezinárodnímu úřadu o odmítnutí ochrany na svém území. Mezinárodní zápis však
nemůže být odmítnut na základě nesplnění formálních požadavků, protože tyty
požadavky jsou po průzkumu provedeném mezinárodním úřadem považovány za
splněné.
60 Article 8(2) 02.17
Odmítnutí ochrany, pokud k němu dojde, musí být oznámeno
99 Article 12(2) mezinárodnímu úřadu během šesti měsíců ode dne zveřejnění mezinárodního zápisu
Rule 18(1) na internetových stránkách WIPO. Podle Ženevského aktu však kterákoli smluvní

strana, jejíž úřad je průzkumový nebo jehož právo stanovuje možnost podání námitek
před udělením ochrany, může prohlásit, že lhůta 6 měsíců pro oznámení odmítnutí se
nahrazuje lhůtou 12 měsíců.
60 Article 8(3) 02.18
V případě oznámení odmítnutí má vlastník nárok na stejné opravné
99 Article 12(3) prostředky, které by měl, kdyby podal příslušnou přihlášku přímo u dotčeného

národního úřadu.
02.19
Vyjádří-li se vlastník proti odmítnutí, další řízení přechází výlučně na
národní úroveň, podle požadavků a postupů stanovených platnou domácí legislativou.
Mezinárodní úřad není do tohoto řízení zapojen. Odvolání proti odmítnutí ochrany
musí být podáno u odpovědného orgánu dotčené smluvní strany ve lhůtě a v souladu s
podmínkami stanovenými vlastní legislativou této smluvní strany.
Prohlášení o udělení ochrany
Rule 18bis(1)

02.20
Úřad smluvní strany, který neoznámil odmítnutí ochrany, může během
příslušné doby pro odmítnutí ochrany zaslat mezinárodnímu úřadu prohlášení v tom
smyslu, že ochrana je udělena průmyslovým vzorům, které jsou předmětem
mezinárodního zápisu v příslušné smluvní straně.
02.21
Žádné právní důsledky nicméně nevyplývají ze skutečnosti, že takové
oznámení o udělení ochrany nebylo úřadem zasláno. Nadále platí, že průmyslové
vzory, které jsou předmětem mezinárodního zápisu, jsou chráněny, pokud nebylo
během příslušné doby oznámeno odmítnutí ochrany.
Ochrana stanovena domácím právem

60 Article 7
99 Article 14

02.22
V každé určené smluvní straně, jejíž úřad neoznámil odmítnutí (nebo
své odmítnutí vzal později zpět) vyvolává mezinárodní zápis stejné účinky jako
udělení ochrany průmyslovému vzoru podle práva této smluvní strany.
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Délka ochrany
60 Article 11
99 Article 17

02.23
Mezinárodní zápisy jsou platné pro počáteční období pěti let. Mohou
být obnoveny na jedno nebo více dodatečných pětiletých období ve vztahu ke každé
určené smluvní straně až do uplynutí celkové doby ochrany přípustné právem těchto
smluvních stran. Jinými slovy, maximální délka ochrany v každé určené smluvní
straně odpovídá maximální délce stanovené právem této smluvní strany.
Změny v mezinárodním rejstříku
02.24

Do mezinárodního rejstříku lze zaznamenat následující změny:
- změnu jména nebo adresy vlastníka nebo jeho zástupce;

- změnu vlastnictví mezinárodního zápisu (ve vztahu ke všem nebo jen
některým určeným smluvním stranám a ke všem nebo jen některým vzorům
obsaženým v zápise);
- vzdání se účinku mezinárodního zápisu ke všem vzorům, které jsou
předmětem mezinárodního zápisu pro kteroukoli nebo všechny určené smluvní strany;
- omezení týkající se některých průmyslových vzorů, které jsou
předmětem mezinárodního zápisu ve vztahu k některým nebo všem určeným
smluvním stranám.
02.25
Žádosti o zaznamenání takových změn musí být předloženy
mezinárodnímu úřadu na příslušných oficiálních formulářích a musí za ně být
zaplacen předepsaný poplatek.

03 VÝHODY SYSTÉMU

03.01
Systém mezinárodního zápisu průmyslových vzorů vznikl z poptávky
po jednoduchosti a ekonomičnosti. S jeho zavedením mohou vlastníci práv k
průmyslovým vzorům, kteří pocházejí ze smluvních stran, získat ochranu pro své
vzory s minimem formalit a výdajů.
03.02
Především jsou vlastníci práv zbaveni nutnosti podávat národní
přihlášky zvlášť v každé ze smluvních stran, ve kterých žádají o ochranu, a tak se
vyhnou složitým situacím vzniklým během řízení, která se mohou stát od státu lišit.
Nemusejí podávat dokumentaci v různých jazycích ani sledovat konečné termíny pro
obnovu celé série národních zápisů lišících se stát od státu. Navíc se vyhnou nutnosti
úhrady poplatků v různých měnách. Podle Haagské dohody lze stejného výsledku
dosáhnout podáním jediné mezinárodní přihlášky v jednom jazyce, provést platbu
jednoho souhrnu poplatků v jedné měně a u jednoho úřadu (mezinárodního úřadu).
03.04
Navíc je udržováním jediného mezinárodního zápisu s účinností v
několika smluvních stranách značně usnadněna následná správa získané ochrany.
Například změna vlastnictví, jména nebo adresy vlastníka se do mezinárodního
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rejstříku zaznamená jediným procesním krokem s účinkem ve všech určených
smluvních stranách.

04 PŘISTOUPENÍ K HAAGSKÉ DOHODĚ

04.01
Ženevský akt a Haagský akt jsou autonomní a na sobě naprosto
nezávislé. Obsahem každého z těchto aktů je plně kvalifikovaná mezinárodní
smlouva, taková, aby (s výjimkou mezivládních organizací) se mohla každá
potenciální smluvní strana rozhodnout, zda se stane smluvní stranou buď jednoho
nebo obou aktů.
Státy
60 Article 1(2)

04.02
Aby se stát mohl stát smluvní stranou Haagského aktu, musí být vázán
Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví.

99 Article 27(1)

04.03
Aby se mohl stát smluvní stranou Ženevského aktu, musí být stát
členem Úmluvy zřizující WIPO. Ačkoliv se nevyžaduje, aby byl stát také stranou
Pařížské úmluvy, každý stát, který je smluvní stranou Ženevského aktu, se musí podle
článku 2(2) tohoto aktu řídit ustanoveními Pařížské úmluvy, které se vztahují na
průmyslové vzory (ač takový stát není Pařížskou úmluvou vázán).
Mezivládní organizace

60 Article 1(2)

04.04
Mezivládní organizace se nemůže stát stranou Haagského aktu, neboť
členství podle této smlouvy je otevřeno pouze státům.

99 Article 27(1)(ii) 04.05

Nicméně, taková organizace se může stát smluvní stranou Ženevského
aktu, ovšem za předpokladu, že splňuje následující podmínky:
- alespoň jeden členský stát mezivládní organizace je členem WIPO, a
- organizace vede úřad, prostřednictvím kterého lze získat ochranu
průmyslového vzoru s účinky na území, na které se vztahuje ustavující smlouva této
mezivládní organizaci.
04.06
Výraz „smluvní strana“ zahrnuje každý stát nebo mezivládní
organizaci, které jsou členy Ženevského a/nebo Haagského aktu.
04.07
Ratifikační listina nebo listina o přistoupení musí být uložena u
generálního ředitele WIPO. Generální ředitel oznámí všem smluvním stranám každé
uložení ratifikačních listin nebo listin o přistoupení, příslušný akt a každé prohlášení,
které listiny obsahují.
Vstoupení v platnost Ženevského a Haagského aktu vzhledem k dané smluvní
straně

60 Article 26(1)

04.08
Podle Haagského aktu nabude přistoupení nebo ratifikace dané smluvní
strany platnosti jeden měsíc poté, co bylo uložení ratifikační listiny nebo listiny o
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přistoupení oznámeno generálním ředitelem WIPO ostatním příslušným smluvním
stranám, pokud není v listině stanoveno pozdější datum.
99 Article 28(3)(b) 04.09

Pokud jde o Ženevský akt nabývá přistoupení nebo ratifikace dané
smluvní strany účinku tři měsíce od data, kdy byla její ratifikační listina nebo listina
o přistoupení uložena u generálního ředitele WIPO nebo kteréhokoli jiného
pozdějšího data uvedeného v listině. Nicméně:

99 Article 27(3)(b)

- ve vztahu ke státům, v nichž lze získat ochranu průmyslového vzoru
pouze prostřednictvím úřadu vedeném mezivládní organizací1, nemůže uložení
ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení nabýt účinku před datem uložení listiny
mezivládní organizace, ke které tyto státy náleží, a

99 Article 27(3)(c)

- s ohledem na státy, které učinily prohlášení za tím účelem, aby
společný úřad konal jako národní úřad pro všechny tyto státy2, vstoupí Ženevský
a/nebo Haagský akt v platnost tři měsíce nebo jeden měsíc, dle aktu, od data, ke
kterému byla uložena poslední listina členských států této skupiny států.

99 Article 27(3)(d) 04.10

Budoucí smluvní strana, která chce mít jistotu, že nebude vázána
Ženevským aktem do doby, než bude tímto aktem také vázán jeden nebo několik
dalších smluvních stran, může akt ratifikovat nebo k němu přistoupit podmíněně. V
takovém případě ratifikace nebo přistoupení nabývá účinku pouze pokud, a až, uloží
své ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení také jedna nebo několik dalších
smluvních stran, výslovně určených. Podmínečná ratifikační listina nebo listina o
přistoupení se potom považuje za uloženou v den, kdy tato podmínka nastala
(konkrétně v den, kdy druhá/ostatní dotčená/é smluvní strana/strany uložila/y
svou/své ratifikační listinu/y nebo listinu/y o přistoupení.
04.11
Seznam členů Haagské dohody s vyznačením data, kdy se pro každou
smluvní stranu stal Ženevský a/nebo Haagský akt závazným, je dostupný na
internetových stránkách WIPO na následující adrese: www.wipo.int/hague/en3 .
Určení aktu, který je platný ve vztahu k určení dané smluvní strany

04.12
Vzhledem k tomu, že jedna a táž smluvní strana může být vázána buď
jedním nebo oběma akty Haagské dohody (Haagským a/nebo Ženevským aktem),
vzniká otázka, který z těchto aktů se použije pro danou smluvní stranu určenou v
mezinárodní přihlášce.
04.13
To, který akt se použije na určenou smluvní stranu záleží na
aktu/aktech, ke kterým je zavázána na jedné straně smluvní strana přihlašovatele a na
druhé daná určená smluvní strana. Uplatňované zásady lze shrnout následovně:
1

Toto platí např. pro členské státy Africké organizace duševního vlastnictví (OAPI), ale ne pro členské
státy Evropské unie (kde lze ochrany průmyslového vzoru dosáhnout také prostřednictvím jejich vlastních
národních úřadů).

2

Tato situace odpovídá Úřadu duševního vlastnictví států Beneluxu, který působí jako národní úřad pro
Belgii, Lucembursko a Nizozemí.
3

Tento seznam také obsahuje členy Haagské dohody, kteří jsou vázáni Londýnským aktem

8

60 Article 31(2)
- pokud je mezi dvěma dotčenými smluvními stranami pouze jeden
99 Article 31(2) společný akt, řídí se určení dané smluvní strany tímto aktem. Např. pochází-li

přihlašovatel ze smluvní strany, která je vázána dvěma akty – Ženevským a
Haagským a určí smluvní stranu, která je vázána výlučně Haagským aktem, takové
určení se řídí jediným společným aktem, kterým je Haagský akt.
60 Article 31(1)
- pokud jsou dotčené smluvní strany vázány více, než jedním
99 Article 31(1) společným aktem, použije se vzhledem k určené smluvní straně nejnovější akt. Např.

pochází-li přihlašovatel ze smluvní strany vázané oběma akty – Haagským a
Ženevským a určí smluvní stranu, která je také vázána oběma akty, tj. Haagským a
Ženevským, takové určení se řídí novějším z obou aktů, tj. Ženevským aktem.
04.14
Je třeba upozornit na to, že v souladu s výše uvedenými principy se
bude určení smluvní stany, která je vázána několika akty, řídit nejnovějším z těchto
aktů tam, kde požívá přihlašovatel kumulativní avšak nezávislá spojení oprávnění
podat přihlášku podle každého z týchž aktů (viz odstavce B.II. 04.13 až 04.14). Např.,
pochází-li přihlašovatel ze smluvní strany A, která je vázána Haagským aktem, ale
smluvní strana A je také členským státem mezivládní organizací vázané Ženevským
aktem (smluvní strana B), určení smluvní strany C, která je vázána jak Haagským, tak
Ženevským aktem, je řízena novějším z těchto dvou aktů, tj. Ženevským aktem.
04.15
Určení, který akt se uplatní, se stanoví k datu podání dotčené
mezinárodní přihlášky. Později nelze toto určení měnit, i kdyby měla jedna z
dotčených smluvních stran následně po podání mezinárodní přihlášky přistoupit k
dalšímu aktu Haagské dohody.
Určení aktu nebo aktů, kterými se řídí mezinárodní přihláška jako celek
04.16
Zatímco určení smluvní strany se může řídit pouze jedním aktem, může
pro jedinou mezinárodní přihlášku platit několik aktů. To záleží na tom, zda ve vztahu
ke kterékoliv dané mezinárodní přihlášce byly určeny smluvní strany podle
Ženevského aktu a/nebo Haagského aktu.
04.17
Přihlašovatelé musí vědět, kterým(i) aktem/akty se mezinárodní
přihláška řídí, neboť to rozhoduje o takových záležitostech, jako jaký použít formulář,
v jakém jazyce přihlášku podat, o možnosti požádat o odklad zveřejnění nebo o výši a
druhu poplatků.
04. 18
Je možné podat celkem tři druhy mezinárodní přihlášky. Mezinárodní
přihláška se může řídit:
Rule 1(1)(xii)

(a) výlučně Ženevským aktem, tj. všechny smluvní strany určené v
mezinárodní přihlášce byly určeny podle Ženevského aktu;

Rule 1(1)(xiii)

(b) výlučně Haagským aktem, tj. všechny smluvní strany určené v
mezinárodní přihlášce byly určeny podle Haagského aktu;

Rule 1(1)(xiv)

(c) jak Ženevským, tak Haagským aktem, tj. smluvní strany určené v
mezinárodní přihlášce zahrnují
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- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Haagského aktu.
04.19
Tato pravidla lze demonstrovat na následujícím příkladu: přihlašovatel
pochází ze smluvní strany vázané jak Ženevským, tak Haagským aktem a
předpokládejme v první řadě, že ve své mezinárodní přihlášce určí smluvní strany
„A“, „B“ a „C“, které jsou všechny vázány Ženevským aktem. Pokud se každé z
těchto určení řídí Ženevským aktem (nejnovější akt), platí, že mezinárodní přihláška
se jako celek řídí výlučně Ženevským aktem.
04.20
Pokud ve vztahu k té samé mezinárodní přihlášce přihlašovatel dále
určí smluvní stranu „D“, která je vázána pouze Haagským aktem: určení této smluvní
strany „D“ se řídí Haagským aktem (jediný společný akt) platí, že dotčená
mezinárodní přihláška se řídí oběma akty – Ženevským i Haagským. Jinými slovy,
v této mezinárodní přihlášce se Ženevský akt uplatní ve vztahu ke smluvním stranám
„A“, „B“ a „C“ a Haagský akt se uplatní ve vztahu ke smluvní straně „D“.

05 PROHLÁŠENÍ UČINĚNÁ SMUVNÍMI STRANAMI

05.01
Haagský systém poskytuje smluvním stranám možnost učinit určitá
prohlášení týkající se výkonu systému mezinárodního zápisu.
60 Article 2 05.02
Značná část takových prohlášení může být učiněna pouze smluvní
99 Article 1(xvii) stranou, jejíž úřad je „průzkumovým úřadem“, tzn. úřadem, který ex oficio provádí u
Rule 12(1)(c) přihlášek průmyslových vzorů průzkum, aby přinejmenším určil, zda přihlašovaný

vzor splňuje podmínku novosti. Mezi minimálním formálním průzkumem (kterého je
úřad strany určení v mezinárodním řízení podle Haagské dohody ušetřen) a
průzkumem novosti ex officio existuje v jednotlivých národních a regionálních
systémech ochrany průmyslových vzorů řada věcných průzkumů na různých
úrovních. Některá prohlášení mohou být učiněna smluvní stranou, jejíž úřad je
„průzkumovým“, nebo smluvní stranou, jejíž úřad zkoumá věcné důvody jiné než
novost (např. zda předmět přihlášky splňuje definici „průmyslového vzoru“, rozpor s
veřejným pořádkem a morálkou nebo ochranu státních symbolů) nebo provádí věcný
průzkum včetně omezeného průzkumu novosti (např. průzkum pouze regionální
novosti, ačkoliv kritériem zápisné způsobilosti průmyslového vzoru je světová
novost) nebo průzkum novosti následující po námitkovém řízení třetích stran.
99 Article 30(1)
Rule 36(3)

05.03
Prohlášení mohou být oznámena buď v ratifikační listině nebo v listině
o přistoupení, nebo až po uložení takové listiny. V prvním případě prohlášení nabývá
účinku v den, kdy se pro smluvní stranu stává závazným akt. Ve druhém případě
prohlášení nabývá účinku tři měsíce (nebo v případě Haagského aktu jeden měsíc)
ode dne, kdy je obdržel generální ředitel WIPO, nebo kterýkoli pozdější den
vyznačený v prohlášení. Navíc se každé prohlášení učiněné po uložení listiny o
přistoupení nebo ratifikační listiny použije pouze pro mezinárodní zápisy, jejichž
datum mezinárodního zápisu je shodné nebo pozdější než datum účinku takového
prohlášení.
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Rule 26(2) 05.04

Mezinárodní úřad dodatečně uveřejní ve věstníku každé prohlášení
učiněné smluvní stranou podle Ženevského a Haagského aktu nebo podle Společného
prováděcího řádu.
Doba ochrany

99 Article 17(3)(c) 05.05
Rule 36(2)
prohlášení

Každá smluvní strana vázaná Ženevským a Haagským aktem musí v
oznámit generálnímu řediteli WIPO maximální dobu ochrany
poskytovanou podle jejího práva.
Zákaz podání přihlášky prostřednictvím úřadu

99 Article 4(1)(b) 05.06

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem může v prohlášení
sdělit generálnímu řediteli WIPO, že mezinárodní přihlášku nelze podat
prostřednictvím jejího úřadu.
Odklad zveřejnění na dobu kratší než je předepsaná doba

99 Article 11(1)(a) 05.07

Pokud právo smluvní strany vázané Ženevským aktem umožňuje
odklad zveřejnění pouze na dobu kratší, než je předepsaná doba (30 měsíců), taková
smluvní strana musí v prohlášení oznámit generálnímu řediteli WIPO přípustnou dobu
odkladu zveřejnění.
Bez odkladu zveřejnění

99 Article 11(1)(b) 05.08

Pokud právo smluvní strany vázané Ženevským aktem neumožňuje
odklad zveřejnění, musí taková smluvní strana v prohlášení oznámit tuto skutečnost
generálnímu řediteli WIPO.
Jednotnost vzoru

99 Article 13(1) 05.09

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem a jejíž právo v době,
kdy se stala stranou tohoto aktu, vyžaduje, aby průmyslové vzory, které jsou
předmětem jedné přihlášky, splňovaly požadavek na jednotnost vzoru, jednotnost
výroby nebo jednotnost užití vzoru, nebo aby náležely k jednomu souboru nebo sadě
daného druhu zboží, nebo že pouze jeden nezávislý a jednoznačný vzor může
nárokovat ochranu v jedné přihlášce, může tyto skutečnosti patřičně oznámit
prohlášením generálnímu řediteli WIPO.
Požadavek na zdokumentování vzoru v určitých pohledech

Rule 9(3)(a) 05.10

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem, která vyžaduje určité
specifické pohledy na výrobek nebo výrobky, ve kterých je/jsou průmyslový/é vzor/y
ztělesněn/y nebo na kterém/ých má být průmyslový/é vzor/y aplikován/y, musí v
prohlášení tuto skutečnost oznámit generálnímu řediteli WIPO a uvést, které pohledy
jsou požadovány a okolnosti, za jakých jsou požadovány.

Rule 9(3)(b) 05.11

Nicméně žádná smluvní strana nesmí požadovat více než jeden pohled
na dvourozměrný průmyslový vzor nebo výrobek nebo více než šest pohledů na
třírozměrný výrobek.
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Účinek změny vlastnictví
99 Article 16(2) 05.12

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem může v prohlášení
oznámit generálnímu řediteli WIPO, že záznam o změně vlastnictví mezinárodního
zápisu v mezinárodním rejstříku nenabude účinku v této smluvní straně, dokud úřad
této smluvní strany neobdrží vyjádření nebo dokumenty uvedené v tomto prohlášení.
Zvláštní požadavky na přihlašovatele

Rule 8(1) 05.13

Pokud právo smluvní strany vázané Ženevským aktem vyžaduje, aby
přihláška na ochranu průmyslového vzoru byla podána jménem původce
průmyslového vzoru, taková smluvní stana může tuto skutečnost oznámit v prohlášení
generálnímu řediteli WIPO. Toto prohlášení musí stanovit formu a povinný obsah
každého vyjádření nebo dokumentu, který je požadován.
Bezpečnostní prověrka

Rule 13(4) 05.14

Každá smluvní strana, jejíž právo vyžaduje v době, kdy se stala stranou
Ženevského aktu, bezpečnostní prověrku, může v prohlášení oznámit generálnímu
řediteli WIPO, že lhůtu jednoho měsíce, kterou má její úřad na to, aby postoupil
mezinárodní přihlášku mezinárodnímu úřadu, je nahrazena lhůtou šesti měsíců.
Standardní určovací poplatky

Rule 12(1)(c) 05.15

V souladu s pravidlem 12(1)(a)(ii) a (b) je platná tří stupňová struktura
standardních poplatků zohledňující úroveň průzkumu prováděného úřadem smluvní
strany. Podle pravidla 12(1)(c) bude navíc přihláška druhé a třetí úrovně záviset na
tom, zda smluvní strana uloží deklaraci, ve které stanoví hloubku průzkumu
prováděného svým úřadem. Při absenci deklarace bude použita automaticky
standardní poplatek první úrovně. Požadavek uložení deklarace zajistí, aby uživatelé
znali přesnou výši standardního určovacího poplatku platného v dané smluvní straně.
Je nutno dále upozornit na skutečnost, že smluvní strana si může zvolit standardní
poplatek namísto individuálního nebo může zvolit nižší úroveň standardního
poplatku, ačkoliv je oprávněna požadovat vyšší určovací poplatek.

Rule 12(1)(c) 05.16

Kterákoliv smluvní strana vázaná Ženevským nebo Haagským aktem,
jejích úřad provádí průzkum na věcné zápisné podmínky, které jsou jiné, než novost
(např. zda předmět přihlášky splňuje definici „průmyslového vzoru“, rozpor s
veřejným pořádkem a morálkou nebo ochranu státních symbolů) může v deklaraci
oznámit generálnímu řediteli WIPO, že v souvislosti s mezinárodní přihláškou, ve
které je tato strana určena, uplatňuje standardní poplatek druhé úrovně namísto první.
05.17
Kterákoliv smluvní strana vázaná Ženevským nebo Haagským aktem,
jejích úřad provádí průzkum na věcné zápisné podmínky včetně omezeného
průzkumu novosti (např. průzkum pouze regionální novosti, ačkoliv kritériem
platnosti práva k průmyslovému vzoru je světová novost) nebo průzkum novosti
následující po námitkovém řízení třetích stran, může v deklaraci oznámit generálnímu
řediteli WIPO, že v souvislosti s mezinárodní přihláškou, ve které je tato strana
určena, uplatňuje standardní poplatek druhé nebo třetí úrovně namísto první.
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05.18
Kterákoliv smluvní strana vázaná Ženevským nebo Haagským aktem,
jejích úřad je průzkumovým úřadem, může v deklaraci oznámit generálnímu řediteli
WIPO, že v souvislosti s každou mezinárodní přihláškou, ve které je tato strana
určena, uplatňuje standardní poplatek druhé nebo třetí úrovně namísto individuálního
určovacího poplatku..
Individuální určovací poplatky: Mezinárodní přihlášky a obnovy
99 Article 7(2) 05.19

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem, jejíž úřad je
průzkumovým, a každá smluvní strana, která je mezivládní organizací, může
prohlášením oznámit generálnímu řediteli WIPO, že v souvislosti s kteroukoli
mezinárodní přihláškou, ve které je určena, a v souvislosti s obnovou kteréhokoli
mezinárodního zápisu vyplývajícího z takové mezinárodní přihlášky, bude předepsaný
určovací poplatek nahrazen individuálním určovacím poplatkem, jehož výše je
uvedena v prohlášení a může být změněna v dalších prohlášeních.
05.20
Uvedenou výši poplatku může tato smluvní strana stanovit pro
počáteční dobu ochrany a pro každou dobu obnovy, nebo pro maximální dobu
ochrany povolenou touto smluvní stranou. Nicméně tato částka nesmí být vyšší, než
ekvivalent částky, kterou by úřad této smluvní strany byl oprávněn obdržet od
přihlašovatele za udělení ochrany za ekvivalentní dobu a za shodný počet
průmyslových vzorů, přičemž tato částka se snižuje o úspory vyplývající z
mezinárodního řízení.
Individuální určovací poplatek: Pouze mezinárodní přihlášky

60 Article 15(1), 05.21
Každá smluvní strana vázaná Haagským aktem, jejíž úřad je
item 2(b) průzkumový, může v prohlášení oznámit generálnímu řediteli WIPO, že v souvislosti
Rules 12(1)(a)(iii) s každou mezinárodní přihláškou, ve které je určena podle Haagského aktu, je
& 36(1)

standardní určovací poplatek nahrazen individuálním určovacím poplatkem, jehož
výše musí být uvedena v prohlášení a může být změněna pozdějšími prohlášeními.
Uvedená částka nesmí být vyšší, než ekvivalentní částka, kterou by úřad této smluvní
strany byl oprávněn obdržet od přihlašovatele za udělení ochrany za ekvivalentní
dobu a za shodný počet průmyslových vzorů, přičemž tato částka se snižuje o úspory
vyplývající z mezinárodního řízení.
Zákaz sebeurčení

99 Article 14(3) 05.22

Každá smluvní strana vázaná Ženevským aktem a jejíž úřad je
průzkumový může v prohlášení oznámit generálnímu řediteli WIPO, že, pokud je tato
strana smluvní stranou přihlašovatele, určení takové smluvní strany v mezinárodním
zápise nemá žádný účinek.
Povinný obsah mezinárodní přihlášky

99 Article 5(2) 05.23
Každá smluvní strana, která je vázaná Ženevským aktem, jejíž úřad je
Rules 7(4) & 11 průzkumový a jejíž právo v době, kdy se stala stranou tohoto aktu, vyžaduje, aby

přihláška pro udělení ochrany průmyslového vzoru obsahovala kteroukoli z
následujících položek – (i) údaje o totožnosti původce, (ii) stručný popis a/nebo (iii)
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nárok – za účelem uznání dne podání podle dotyčného práva, může tyto položky
prohlášením oznámit generálnímu řediteli WIPO.
Prodloužení lhůty pro oznámení odmítnutí a datum stanovující počátek ochrany
průmyslového vzoru
Rule 18(1)(b) 05.24

Každá smluvní strana, která je vázaná Ženevským aktem a jejíž úřad je
průzkumový nebo jejíž právo stanovuje možnost podání námitek proti udělení
ochrany, může v prohlášení oznámit generálnímu řediteli WIPO, že, pokud je určena
podle Ženevského aktu, je lhůta šesti měsíců pro odmítnutí nahrazena lhůtou 12
měsíců.

Rule 18(1)(c) 05.25

Takové prohlášení může dále obsahovat, že platnost mezinárodního
zápisu nastane nejpozději v době stanovené v prohlášení, která může být pozdější,
než je datum uplynutí lhůty pro odmítnutí, ale ne delší než šest měsíců od tohoto data.
Společný úřad několika států

99 Article 19(1) 05.26
Pokud několik států sjednotilo své vnitrostátní právní předpisy týkající
60 Article 30(1) se průmyslových vzorů, mohou oznámit generálnímu řediteli WIPO:

(i) že společný úřad má nahradit národní úřad každého z nich, a
(ii) že všechna jejich území, na která se vztahují jednotné právní
předpisy, mají být považována za jedinou smluvní stranu pro účely Haagské dohody.

06 DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE HAAGSKÉHO SYSTÉMU

06.01
Další informace týkající se systému mezinárodního zápisu
průmyslových vzorů jsou dostupné na internetových stránkách WIPO (adresa:
www.wipo.ing ) v záložce Industrial Designs/Hague System. Kromě všeobecné
informace stránky obsahují:
- úplného znění Ženevského a Haagského aktu, Společného
prováděcího řádu a Administrativních pokynů4;
- úplné znění aktuálního průvodce;
- seznam smluvních stran, včetně vyznačení příslušného data, kdy se
pro tyto strany stávají smlouvy závaznými;
- rozhraní pro elektronické podání přihlášky, stejně jako všechny
oficiální a neoficiální formuláře vydané mezinárodním úřadem ve formátu MS Word
a Adobe PDF;
- aktuální poplatky, včetně individuální poplatků;
4

Stránka také obsahuje úplné znění Londýnského aktu.
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- tabulkový kalkulátor pro výpočet poplatků (včetně individuálních
poplatků) splatných v souvislosti s mezinárodní přihláškou a obnovou mezinárodního
zápisu;
- informativní oznámení vydaná mezinárodním úřadem (např. týkající
se nových přistoupení nebo změn v prováděcích předpisech);
- roční statistiky ve vztahu k mezinárodním zápisům;
- informace o zasedáních a seminářích;
- Mezinárodní věstník průmyslových vzorů;
- databázi Hague Express.

07 VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ INFORMACE O MEZINÁRODNÍCH ZÁPISECH

07.01
Každý, kdo má zájem získat informace o obsahu mezinárodního
rejstříku nebo o konkrétním zveřejněném mezinárodním zápise, má po zaplacení
předepsaného poplatku přístup k následujícím informačním zdrojům:
(i) výpisy z mezinárodního rejstříku;
(ii) ověřené kopie záznamů provedených do mezinárodního rejstříku
nebo položek spisu mezinárodního zápisu;
(iii) neověřené kopie záznamů provedených do mezinárodního rejstříku
nebo položek spisu mezinárodního zápisu;
(iv) písemné informace o obsahu mezinárodního rejstříku nebo spisu
mezinárodního zápisu;
(v) fotografie vzorků.
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ČÁST B
MEZINÁRODNÍ ŘÍZENÍ
KAPITOLA I: OBECNĚ
ÚVOD

Tato kapitola se týká procesních záležitostí významných jak pro
přihlašovatele a vlastníky práv, tak úřady. Zabývá se komunikací s mezinárodním
úřadem (včetně způsobů komunikace, výpočtu lhůt a jazyků sdělení), platby poplatků
a zastupování před mezinárodním úřadem.

01 KOMUNIKACE S MEZINÁRODNÍM ÚŘADEM
Rule 1(1)(v) &
Rule 2

01.01
V průběhu mezinárodního řízení se vede komunikace třemi různými
cestami, a sice:
- mezi mezinárodním úřadem a úřadem smluvní strany;
- mezi mezinárodním úřadem a přihlašovatelem nebo vlastníkem, nebo
jeho zástupcem1;
- mezi přihlašovatelem nebo vlastníkem (nebo zástupcem) a úřadem
smluvní strany. Do této komunikace mezinárodní úřad nezasahuje, protože jde nad
rámec Haagské dohody. Způsoby takové komunikace jsou výlučně záležitostí práva a
praxe dotčené smluvní strany. Např. otázka, zda odvolání proti odmítnutí lze do
daného úřadu podat poštou, faxem nebo elektronicky, je záležitostí určenou
legislativou a/nebo praxí této konkrétní smluvní strany.
Způsoby komunikace - sdělení

A.I. Section 201(a) 01.02

Sdělení adresovaná přihlašovatelem, držitelem práv nebo úřadem do
mezinárodního úřadu musí mít písemnou formu a musí být psána strojem nebo jinak
vytištěna. Rukopisná sdělení nejsou akceptována. Sdělení musí být podepsáno. Podpis
A.I. Section 202 může být rukou, tištěný nebo razítkem, nebo může být nahrazen pečetí. Pokud je
sdělení učiněno elektronickými prostředky, musí být podepsáno způsobem
stanoveným mezinárodním úřadem nebo způsobem, na kterém se dohodl mezinárodní
úřad a příslušný úřad, dle případu.

1

Pokud není stanoveno jinak, tam, kde tento průvodce odkazuje ke sdělení, které má být zasláno
přihlašovateli/přihlašovatelem nebo vlastníkovi/vlastníkem, je tomu rozuměno tak, že pokud je v mezinárodním
rejstříku zaznamenán zástupce přihlašovatele nebo vlastníka, bude takové sdělení zasláno tomuto zástupci nebo
platně odesláno tímto zástupcem (viz odstavce B.I.06.12 a následující).
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01.03
Sdělení adresovaná mezinárodnímu úřadu mohou být doručena osobně,
poslána poštou, faxem 1 nebo elektronicky.
Sdělení zaslaná poštou
01.04
Kterékoli sdělení může být zasláno mezinárodnímu úřadu poštou
prostřednictvím poštovní nebo jiné doručovací služby, a to na následující adresu:
World Intellectual Property Organization
34, chemin de Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Geneva 20, Switzerland
A.I. Section 201(b) 01.05

Pokud je zasláno mezinárodnímu úřadu v jedné obálce několik
dokumentů, musí být přiložen seznam s označením každého z nich. Mezinárodní úřad
informuje zasilatele o každé nesrovnalosti mezi seznamem a skutečným obsahem
podání.
Sdělení zaslaná faxem

A.I. Section 203(a) 01.06

Kterékoli sdělení lze zaslat mezinárodnímu úřadu faxem (a bude mít
účinek od data obdržení sdělení mezinárodním úřadem), vyjma mezinárodních
přihlášek obsahujících vyobrazení, která mají být zveřejněna barevně. Tato výjimka
je dána technickými omezeními faxového podání neumožňují barevný přenos, a proto
faxová podání barevných vyobrazení nemohou nabýt účinku od data jejich obdržení.

A.I. Section 203(b) 01.07

Pokud je mezinárodní přihláška obsahující vyobrazení, která mají být
zveřejněna pouze černobíle, zaslána mezinárodnímu úřadu faxem, nabude taková
přihláška účinku od data jejího obdržení pouze, obdrží-li mezinárodní úřad do 20 dnů
od data obdržení faxového podání originál formuláře mezinárodní přihlášky spolu s
originály vyobrazení. Pokud není tento časový limit dodržen, posune se den podání
mezinárodní přihlášky na datum, kdy mezinárodní úřad skutečně obdržel výše
uvedené originály.

A.I. Section 203(c) 01.08

Je-li podání zaslané do mezinárodního úřadu faxem, mezinárodní úřad
neprodleně informuje zasilatele o přijetí faxového podání, za předpokladu, že
zasilatele lze identifikovat a je dosažitelný. Úřad ho dále informuje o všech
nesrovnalostech způsobených přenosem (např. o neúplnosti podání nebo nečitelnosti).
Vyjma mezinárodních přihlášek mohou být všechna ostatní podání (jako odpověď na
oznámení nedostatků přihlášky nebo žádost o záznam změny vlastnictví, omezení,
vzdání se účinnosti atd.) adresována do mezinárodního úřadu faxem bez nutnosti ze
strany přihlašovatele nebo vlastníka následně zaslat mezinárodnímu úřadu originál
těchto sdělení.
01.09
Kdykoliv je požadováno, aby sdělení bylo podáno na oficiálním
formuláři, musí být pro účely kteréhokoli faxového podání tento formulář použit.

1

V ustanovení Administrativních pokynů je použit termín „telefax“, zatímco aktuální průvodce používá
pro tento způsob komunikace výraz „fax“, a to z důvodu zjednodušení (tyto dva výrazy mají shodný význam).
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A.I. Section 203(d) 01.10

Je-li podání zasláno do mezinárodního úřadu faxem a, z důvodu
časového rozdílu mezi místem odeslání podání a Ženevou, je datum, kdy odesílání
začalo odlišné od data obdržení úplného podání mezinárodním úřadem, je za datum
obdržení podání mezinárodním úřadem dřívější z těchto dvou časových údajů.
Sdělení zaslaná elektronicky

A.I. Section 204(a) 01.11

Každé sdělení mezi přihlašovatelem nebo vlastníkem, nebo úřadem
smluvní strany na jedné straně a mezinárodním úřadem na straně druhé, včetně podání
mezinárodní přihlášky, je možné učinit elektronickými prostředky. Podrobnosti
týkající se formátu a způsobu takové komunikace jsou zveřejněny ve věstníku. V době
vydání tohoto průvodce se tyto pokyny týkají pouze podání mezinárodní přihlášky
prostřednictvím elektronického rozhraní pro podání dostupného na internetových
stránkách WIPO (www.wipo.int/hague/en). Bez ohledu na výše uvedené se může
elektronická komunikace uskutečnit způsobem dohodnutým mezi mezinárodním
úřadem a příslušným úřadem. Každý úřad, který si přeje dostávat sdělení zaslaná
elektronickými prostředky, musí poskytnout mezinárodnímu úřadu e-mailovou
adresu, na kterou mají být sdělení zasílána.

A.I. Section 204(c) 01.12

Je-li podání zasláno do mezinárodního úřadu elektronickými
prostředky a, z důvodu časového rozdílu mezi místem odeslání sdělení a Ženevou je
datum, kdy odesílání začalo odlišné od data obdržení úplného sdělení mezinárodním
úřadem, je za datum obdržení sdělení mezinárodním úřadem dřívější z těchto dvou
časových údajů.

A.I. Section 204(b) 01.13

Za předpokladu, že odesilatele lze identifikovat a je dosažitelný,
mezinárodní úřad ho neprodleně
informuje, taktéž elektronicky, o přijetí
elektronického podání a o všech nesrovnalostech v přenosu (např. o jeho neúplnosti
nebo nečitelnosti). V případě mezinárodní přihlášky musí takové oznámení obsahovat
datum obdržení podání.
Oficiální formuláře

Rule 1(1)(vi) 01.14

Všechny oficiální formuláře jsou vytvořeny mezinárodním úřadem a
jsou ke stažení na internetových stránkách WIPO (www.wipo.int).

Rule 1(1)(vi) 01.15

Jako alternativu k formulářům vytvořených mezinárodním úřadem si
mohou úřady, přihlašovatelé a vlastníci vygenerovat své vlastní formuláře. Takové
vlastní formuláře jsou přijaty mezinárodním úřadem za předpokladu, že mají stejný
obsah a formát jako formuláře oficiální.

01.16
Položky v takto upravených vlastních formulářích nemusejí být shodné
s oficiálními formuláři co do velikosti místa u položky a jejího rozvržení. Právě
možnost zvolit si velikost místa, které daná položka vyžaduje, je jednou z výhod takto
upravených vlastních formulářů; např. je-li přihláška podána několika přihlašovateli
nebo obsahuje-li přihláška mimořádný počet průmyslových vzorů, vlastním
formulářem se lze vyhnout nutnosti použít zvláštní přílohy. Musí však být dodržena
následující pravidla:
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- formulář musí být papírového formátu A4, popsán pouze z jedné
strany;
- musí obsahovat shodné položky včetně číslování a názvů, které musí
být ve stejném pořadí jako na oficiálním formuláři definovaném mezinárodním
úřadem;
- pokud se položka nevyplňuje nebo se nehodí, nelze ji vynechat, ale
označí se vhodným výrazem jako „not applicable“ („není“), „nil“ („žádné“) „not
used“ („nehodí se“ ); např. pokud je mezinárodní přihláška podaná na vlastním
upraveném formuláři a neuplatňuje právo přednosti, formulář bude i přesto obsahovat
odpovídající záznam mezi položkami 10 a 12, včetně vhodného údaje jako: „Priority
Claim: Not applicable“ („Uplatnění práva přednosti: („Není“).
Zvláštní přílohy
01.17
Pokud není ve formuláři pro některou položku dostatek místa (např. jeli mezinárodní přihláška podána více než jedním přihlašovatelem nebo se v ní
uplatňuje více než jedno právo přednosti), použije se jedna nebo více zvláštních příloh
(pokud není přihláška podána na vlastním upraveném formuláři). Zvláštní přílohu je
nezbytné označit „Continuation of item number ...“ („Pokračování položky č. ...“) a
informace v této příloze musí být uvedeny stejným způsobem jako v původním
formuláři. Počet zvláštních příloh se označí v poli na začátku formuláře.
Uvádění časových údajů
01.18
Každé datum uvedené v oficiálním formuláři se musí skládat ze dne
vyjádřeného dvěma číslicemi, po něm následuje měsíc vyjádřený dvěma číslicemi a
dále rok vyjádřený čtyřmi číslicemi. Všechny číslice musí být arabské, přičemž den,
měsíc a rok je oddělen lomítkem (/). Např. datum 9. března 2004 se zaznamená jako
„09/03/2004“.
Neoficiální formuláře
01.19
Vedle oficiálních formulářů je dostupných několik neoficiálních
formulářů, např. pro obnovu mezinárodního zápisu. Použití takových formulářů není
povinné; mezinárodní úřad je poskytuje pro větší komfort uživatelů a jsou rovněž
dostupné na internetových stránkách WIPO (www.wipo.int).

02 POČÍTÁNÍ LHŮT

02.01
Haagský systém stanovuje lhůty, během nichž je nutno učinit určité
sdělení. Většinou se za datum, kdy lhůta uplyne, považuje datum, do kterého musí
mezinárodní úřad obdržet toto sdělení. Výjimkou z tohoto pravidla je lhůta, během níž
smí úřad určené smluvní strany oznámit odmítnutí ochrany; v tomto případě je tím
rozhodným datem den, ve kterém úřad odešle oznámení mezinárodnímu úřadu (viz
také A.I. odstavec 501). Kterékoli sdělení z mezinárodního úřadu, které odkazuje na
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lhůtu, obsahuje datum, ke kterému lhůta vyprší, stanovenou v souladu s následujícími
pravidly:
Rule 4(1)

- kterákoli lhůta vyjádřená v letech uplyne v příslušném následujícím
roce ve stejný den a měsíc jako událost, od které lhůta začala běžet, vyjma lhůty, která
začala běžet 29. února a měla skončit v roce, který nemá takové datum, skončí 28.
února. Např. lhůta 10 let od 20. února 1996 uplyne 20. února 2006; lhůta 10 let od 29.
února 1996 uplyne 28. února 2006;

Rule 4(2)

- kterákoli lhůta vyjádřená v měsících uplyne v příslušném následném
měsíci v den, který nese shodnou číslice jako den události, od které lhůta začala běžet,
kromě případu, kdy není den s takovým číslem, lhůta uplyne posledním dnem tohoto
měsíce. Např. lhůta dvou měsíců, která má počátek 31. ledna končí 31. března,
zatímco lhůta tří měsíců, která začíná běžet ve shodný den, skončí 30. dubna;

Rule 4(3)

- kterákoli lhůta vyjádřená ve dnech má počátek v den následujícím po
dni, ve kterém příslušná událost nastala. Např. lhůta 10 dnů, která začíná běžet od
události, která nastala dvanáctý den v měsíci, vyprší dvacátý druhý den shodného
měsíce.

Rule 4(4) 02.02

Pokud by lhůta, v jejímž průběhu musí být sdělení doručeno do
mezinárodního úřadu vypršela v den, ve kterém není mezinárodní úřad otevřen pro
veřejnost, vyprší první následující den, ve kterém je úřad pro veřejnost otevřen. Např.
pokud lhůta, během níž musí mezinárodní úřad obdržet sdělení, končí v sobotu nebo
v neděli, lhůta je dodržena, jestliže mezinárodní úřad obdrží sdělení v pondělí (za
předpokladu, že v pondělí není státní svátek). Např. tříměsíční lhůta, která začíná
běžet 1. října neuplyne 1. ledna (což je v mezinárodním úřadě státní svátek), ale
následující pracovní den. Seznam dnů, ve kterých není mezinárodní úřad otevřen
Rule 26(2)
pro veřejnost v běžném a následujícím kalendářním roce, je uveřejněn ve věstníku.
Rule 4(4) 02.03

Podobně, pokud by lhůta, v níž musí úřad učinit sdělení (jako např.
oznámení o odmítnutí ochrany) do mezinárodního úřadu, uplynula v den, ve kterém
dotčený úřad není otevřen pro veřejnost, lhůta uplyne první následující den, ve kterém
je úřad pro veřejnosti otevřen. Je potřeba poznamenat, že toto pravidlo se uplatní
pouze, pokud je předmětná lhůta stanovena v podmínkách pro sdělení, které má být
v této lhůtě zasláno úřadem. Na druhou stranu, pokud je lhůta stanovena
v podmínkách pro sdělení, které má během této lhůty mezinárodní úřad obdržet,
použije se odstavec B.I.02.02; v takovém případě, obdrží-li mezinárodní úřad sdělení
po lhůtě, nelze toto prominout na základě toho, že jeho odeslání se opozdilo z důvodu
uzavření úřadu pro veřejnost.

03 POCHYBENÍ POŠTOVNÍCH A DORUČOVACÍCH SLUŽEB
Rule 5(1) & (2) 03.01

Pokud není časová lhůta dodržena z toho důvodu, že sdělení
adresované mezinárodnímu úřadu přihlašovatelem nebo vlastníkem, nebo úřadem
bylo nezaviněně zpožděno nebo ztraceno z důvodu pochybení poštovních nebo
doručovacích služeb, lze nedodržení lhůty prominout za předpokladu, že odesilatel
věnoval zásilce náležitou péči a sdělení bylo odesláno v náležitém čase. Pravidlo říká,
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že zmeškání řádné lhůty bude prominuto, pokud strana, která sdělení zaslala, podá
mezinárodnímu úřadu uspokojivý důkaz:
(i) že sdělení do mezinárodního úřadu bylo předáno poště nebo
odesláno alespoň pět dní před uplynutím lhůty, nebo, pokud byla poštovní nebo
doručovací služba kterýkoli z 10 dnů předcházejících dni uplynutí lhůty přerušena
z důvodu války, revoluce, občanských nepokojů, stávky, přírodní pohromy nebo
jiného podobného důvodu a že sdělení bylo předáno poště nebo odesláno ne později
než pět dní poté, co byla poštovní a doručovací služba obnovena;
(ii) že odeslání sdělení bylo zapsáno nebo podrobnosti odeslání byly
zaznamenány poštovní nebo doručovací službou v okamžiku odeslání; a
(iii) v případě, že sdělení zaslané poštovní službou z místa, odkud ne
všechny třídy pošty běžně dojdou do mezinárodního úřadu do dvou dnů po odeslání,
že sdělení bylo odesláno poštovní třídou, která běžně dojde do mezinárodního úřadu
do dvou dnů po odeslání, nebo bylo odesláno leteckou poštou.
Rule 5(3) 03.02

Nedodržení lhůty bude prominuto pouze, pokud důkaz podle odstavce
B.I.03.01 a sdělení nebo jeho duplikát obdrží mezinárodní úřad do šesti měsíců od
uplynutí lhůty.

04 JAZYKY

Mezinárodní přihlášky
Rule 6(1) 04.01

Mezinárodní přihláška může být podána buď v anglickém nebo ve
francouzském jazyce, dle volby přihlašovatele.

Rule 6(3) 04.02

Kterékoli sdělení týkající se takové mezinárodní přihlášky nebo
mezinárodního zápisu vyplývajícího z přihlášky musí být
(i) v anglickém nebo francouzském jazyce,
pokud je podání
adresováno mezinárodním úřadu přihlašovatelem nebo vlastníkem, nebo úřadem;
(ii) v jazyce mezinárodní přihlášky, pokud je sdělení adresováno
mezinárodním úřadem úřadu, pokud však takový úřad neoznámil mezinárodnímu
úřadu, že všechna taková sdělení mají být učiněna v anglickém jazyce, nebo všechna
taková sdělení mají být učiněna ve francouzském jazyce;

(iii) v jazyce mezinárodní přihlášky, pokud je sdělení adresováno
mezinárodním úřadem přihlašovateli nebo vlastníkovi, pokud však tento přihlašovatel
nebo vlastník výslovně nepožádali, aby jim byla veškerá taková sdělení zasílána v
anglickém jazyce, ačkoliv mezinárodní přihláška byla podána ve francouzském jazyce
a obráceně.
Rule 6(2) 04.03

Záznamy v mezinárodním rejstříku a zveřejnění ve věstníku
mezinárodního zápisu a veškeré údaje, které mají být zaznamenány a zveřejněny ve
vztahu k tomuto mezinárodnímu zápisu se pořídí v anglickém a francouzském jazyce.
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Překlad
Rule 6(4) 04.04

Překlady do anglického nebo francouzského jazyka potřebné k
záznamům v mezinárodního rejstříku a pro zveřejnění ve věstníku provede
mezinárodní úřad. Přihlašovatel může přiložit k mezinárodní přihlášce svůj návrh
překladu kteréhokoli textu obsaženého v mezinárodní přihlášce. Pokud navržený
překlad mezinárodní úřad nepovažuje za správný, upraví jej poté, co vyzve
přihlašovatele, aby se ve lhůtě do jednoho měsíce od výzvy k navrženému překladu
vyjádřil.

05 ÚHRADY POPLATKŮ MEZINÁRODNÍMU ÚŘADU
Rule 27(1) 05.01

Částky splatné za poplatky související s mezinárodní přihláškou nebo
zápisem jsou předepsané v sazebníku poplatků, který je přílohou společného
prováděcího řádu nebo, v případě individuálních poplatků, jsou stanoveny dotčenou
smluvní stranou. Informace týkající se individuálních poplatků jsou zveřejněny ve
věstníku a jsou také dostupné na internetových stránkách WIPO.

Rule 27(2)(a) 05.02
Poplatky mohou být uhrazeny přihlašovatelem nebo vlastníkem přímo
& (b)
mezinárodnímu úřadu. Poplatky za mezinárodní přihlášku mohou být také uhrazeny

úřadem smluvní strany přihlašovatele, pokud je přihláška podána prostřednictvím
úřadu a úřad souhlasí s výběrem těchto poplatků a jejich převáděním mezinárodnímu
úřadu.
Měna platby
Rule 28(1) 05.03

Všechny platby mezinárodnímu úřadu musí být provedeny ve
švýcarské měně. Úřad, který poplatky přijímá a převádí může vybírat poplatky od
přihlašovatele v jiné měně, ale platba úřadem přihlašovatele převodem do
mezinárodního úřadu musí být provedena ve švýcarské měně.
Individuální určovací poplatky

99 Article 7(2) 05.04

Prohlášení týkající se individuálních určovacích poplatků (viz odstavce
A.05.19 až 05.21) musí stanovovat částky poplatků, vyjádřené v měně používané
dotčeným úřadem a v případě změny, každou změnu ve výši poplatků. U měny jiné,
než švýcarské, stanoví generální ředitel WIPO po konzultaci s úřadem výši poplatku
ve švýcarské měně na základě oficiálního směnného kurzu OSN.

Rule 28(2)(c) 05.05

Pokud je po více než tři po sobě jdoucí měsíce oficiální směnný kurz
OSN mezi měnou smluvní strany a švýcarskou měnou vyšší nebo nižší alespoň o 5%
než poslední směnný kurz použitý pro stanovení částky individuálních poplatků ve
švýcarské měně, může úřad této smluvní strany požádat generálního ředitele WIPO o
stanovení nových částek ve švýcarské měně pro individuální určovací poplatky.

Rule 28(2)(d) 05.06

Pokud je po více než tři po sobě jdoucí měsíce tento směnný kurz nižší
alespoň o 10% než poslední použitý směnný kurz, stanoví generální ředitel WIPO ze
své vlastní iniciativy novou částku ve švýcarské měně pro individuální poplatky.
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Částky takto stanovené jsou zveřejněny ve věstníku a stávají se platnými ode dne,
který stanoví generální ředitel WIPO, což je mezi jedním a dvěma měsíci od jejich
zveřejnění.
Způsob platby
A.I. Section 801 05.07

Poplatky lze mezinárodnímu úřadu hradit::
(i) převodem z běžného účtu u mezinárodního úřadu;

(ii) platbou na švýcarský poštovní účet nebo na kterýkoli stanovený
bankovní účet mezinárodního úřadu;
(iii) kreditní kartou prostřednictvím elektronického rozhraní pro platbu
online zpřístupněném mezinárodním úřadem.
05.08
Pro přihlašovatele, vlastníka, zástupce nebo úřad, který provádí často
úhrady u mezinárodního úřadu může být výhodné mít u mezinárodního úřadu
otevřený běžný účet. Tím se platby poplatků velmi zjednoduší a sníží se riziko
nesrovnalostí z důvodu pozdní platby nebo v nedostatečné výši. Tento způsob platby
samozřejmě závisí na dostatečné výši částky složené na účtu; mezinárodní úřad
informuje majitele účtu, kdykoli se vklad sníží do té míry, že je nebezpečí
nedostatečné úhrady příštího poplatku.
Rule 27(4) 05.09

U každé úhrady poplatku mezinárodnímu úřadu se musí uvést účel
platby společně s identifikačními údaji dotčené přihlášky nebo zápisu. Těmito údaji
jsou:
- ve fázi mezinárodní přihlášky jméno přihlašovatele a název
průmyslového vzoru, ke kterému se platba vztahuje;
- v souvislosti s mezinárodním zápisem jméno vlastníka a číslo
mezinárodního zápisu.
05.10
Pokud je platba provedena jiným způsobem než převodem z běžného
účtu vedeného u mezinárodního úřadu, musí být uvedena hrazená částka. Pokud se
platba provádí převodem z běžného účtu vedeného u mezinárodního úřadu, je
dostačující, je-li dán obecný pokyn mezinárodnímu úřadu k provedení úhrady z účtu
jakékoli správné částky předmětné transakce (zaškrtnutím příslušného políčka v
poplatkové části oficiálního formuláře). Pokud je v tomto případě uvedena konkrétní
částka, mezinárodní úřad ji považuje pouze za informativní, k tíži účtu bude účtovat
správnou částku a patřičně uvědomí stranu (přihlašovatele, vlastníka, zástupce nebo
úřad), která dala pokyn k provedení transakce.
Datum platby

Rule 27(5)(a) 05.11

Poplatky se považují za uhrazené dnem, kdy požadovanou částku
obdrží mezinárodní úřad. Nicméně v případě obnovy, obdrží-li mezinárodní úřad
Rule 24(1)(d) platbu dříve než tři měsíce před datem, kdy má být mezinárodní zápis obnoven,
považuje se taková platba za platbu přijatou tři měsíce před tímto datem.
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Změna výše poplatku
Rule 27(6)(a) 05.12

Pokud je mezinárodní přihláška podána prostřednictvím úřadu smluvní
strany přihlašovatele a dojde ke změně splatné částky mezi datem, kdy tento úřad
obdržel přihlášku a datem, kdy ji obdržel mezinárodní úřad, použije se poplatek, který
byl platný k datu přijetí mezinárodní přihlášky úřadem.

Rule 27(6)(b) 05.13

Pokud je požadována obnova mezinárodního zápisu a dojde ke změně
částky za obnovu mezinárodního zápisu mezi datem úhrady a datem, kdy má dojít
k obnově zápisu, potom
- pokud je platba provedena ne déle než tři měsíce před datem, kdy má
k obnově dojít, použije se poplatek platný v den uskutečnění platby;

Rule 24(1)(d)

- pokud je platba provedena více než tři měsíce před datem, kdy má být
obnova provedena, je platba považována za přijatou tři měsíce před datem splatnosti a
použije se poplatek platný tři měsíce před datem splatnosti (viz odstavec B.I.05.11).

Rule 27(6)(b) 05.14

Pokud je obnovovací poplatek uhrazen po dni splatnosti, použije se
poplatek, který je platný v den splatnosti.

Rule 27(6)(c) 05.15

V každém jiném případě se použije částka, která je platná k datu, kdy
byla platba přijata mezinárodním úřadem.

Připisování poplatků na účty smluvních stran
Rule 29 05.16

Každý standardní určovací poplatek nebo individuální určovací
poplatek vybraný mezinárodním úřadem je uložen mezinárodním úřadem na účet
spravovaný u mezinárodního úřadu příslušnou smluvní stranou. Převod se uskuteční
během měsíce, který následuje po měsíci, během něhož byl mezinárodní zápis
zaznamenán nebo obnoven, v souvislosti s nímž byl poplatek uhrazen nebo, co se týče
platby druhé části individuálního poplatku po jeho obdržení mezinárodním úřadem.

06 ZASTUPOVÁNÍ PŘED MEZINÁRODNÍM ÚŘADEM
Rule 3(1)(a)

06.01
Mezinárodní přihláška může být podána u mezinárodního úřadu přímo
přihlašovatelem. Pokud se tak rozhodne, může si přihlašovatel ustanovit zástupce, aby
za něj před mezinárodním úřadem jednal.
05.02
Ustanovení Haagského systému se vztahují pouze na zastupování před
mezinárodním úřadem. Požadavky na ustanovení zástupce před úřadem smluvní
strany (např., z důvodu podání odvolání proti odmítnutí ochrany) jdou nad rámec
Haagského systému a jsou výlučně záležitostí práva a praxe dotčené smluvní strany.
06.03
Haagský systém nemá žádné požadavky na kvalifikaci, národnost nebo
bydliště toho, kdo může být ustanoven jako zástupce před mezinárodním úřadem
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Způsob ustanovení zástupce
V mezinárodní přihlášce
Rule 3(2)(a) 06.04

Zástupce může být ustanoven v mezinárodní přihlášce uvedením jména
a adresy takového zástupce v odpovídající části 5 formuláře mezinárodní přihlášky.
Aby ustanovení zástupce bylo platné, musí být mezinárodní přihláška buď podepsána
přihlašovatelem, nebo k ní přiložena plná moc (a patřičně označeno pole v oddíle 5)
(viz odstavce B.II.04.17 až 04.22).
V žádosti o záznam změny
06.05
Zástupce může být ustanoven v žádosti o zápis změny (omezení,
vzdání se účinku mezinárodního zápisu, změny vlastnictví, změny jména a/nebo
adresy vlastníka) uvedením jména a adresy takového zástupce v odpovídající položce
dotčeného formuláře. Aby ustanovení zástupce bylo platné, žádost musí být
podepsána vlastníkem, nebo musí být přiložena plná moc, nebo musí být řádně
vyplněn formulář DM/7 (a zaškrtnuto příslušné pole) (viz odpovídající odstavec
v části B.II vztahující se ke každé z těchto změn).
V samostatném sdělení

Rule 3(2)(b) 06.06

Ustanovit zástupce lze také kdykoliv samostatným sdělením. Takové
samostatné sdělení musí být podepsáno vlastníkem

06.07
Sdělení může mít formu jednoduchého dopisu. Postačuje, aby jasně
identifikovalo osobu, která zástupce ustanovuje, jméno a adresu ustanovovaného
zástupce a dotčenou mezinárodní přihlášku nebo zápis. Ačkoliv jeho použití není
povinné, mezinárodní úřad nabízí pro ustanovení zástupce k pohodlnému využití
přihlašovateli a vlastníky neoficiální formulář (DM/7).
06.08
Ustanovení zástupce se může vztahovat k jakémukoli počtu
mezinárodních přihlášek nebo zápisů pod podmínkou, že jsou všechny jasně a
jednotlivě označeny. Mezinárodní úřad nemůže pro ustanovení zástupce akceptovat
sdělení, ve kterém se jednoduše odkazuje na všechny mezinárodní přihlášky a zápisy
podané a zapsané jménem jednoho přihlašovatele nebo vlastníka.
Pouze jeden zástupce
Rule 3(1)(b) 06.09

K dané mezinárodní přihlášce nebo zápisu může být ustanoven pouze
jediný zástupce. Proto, pokud je v ustanovení zástupce uvedeno více než jeden
zástupce ve vztahu k jedné mezinárodní přihlášce nebo zápisu, bude považován za
zástupce pouze ten, který je uveden jako první z nich. Pokud je uvedena společnost
nebo firma složená z právních zástupců nebo patentových a známkových zástupců, je
Rule 3(1)(c)
považována za jednoho zástupce.
Neregulérní ustanovení zástupce
Rule 3(2)(c) 06.10

Pokud ustanovení zástupce není v souladu s platnými požadavky,
mezinárodní úřad považuje ustanovení za nesprávné. Patřičně uvědomí přihlašovatele
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nebo vlastníka a údajného zástupce a pokud nedojde k požadované nápravě, veškerá
příslušná sdělení zasílá přihlašovateli nebo vlastníku, příp. jejich dříve ustanovenému
zástupci.
Záznam a oznámení ustanovení zástupce
Rule 3(3)(a)&(b) 06.11 Pokud ustanovení zástupce splňuje všechny platné požadavky, zaznamená

mezinárodní úřad tuto skutečnost spolu se jménem a adresou zástupce, do
mezinárodního rejstříku a uvědomí o tom jak dotčeného přihlašovatele nebo vlastníka,
tak zástupce.
Účinek ustanovení zástupce
Rule 3(3)(a) 06.12

Ustanovení zástupce je účinné od data, kdy mezinárodní úřad obdrží
sdělení (mezinárodní přihlášku, žádost o záznam změny nebo samostatné sdělení), ve
kterém je ustanovení učiněno.

Rule 3(4)(a) 06.13

Kromě případů, kdy společný prováděcí řád výslovně stanovuje jinak,
náležitě zaznamenaný zástupce může vždy podepisovat sdělení nebo vykonávat
veškeré procesní kroky namísto přihlašovatele nebo vlastníka. Kterékoli sdělení jím
Rule 3(4)(c) adresované mezinárodnímu úřadu má stejnou platnost, jako by bylo adresováno
mezinárodnímu úřadu přihlašovatelem nebo vlastníkem. Obdobně, pokud je
zástupce zaznamenán, mezinárodní úřad mu zasílá veškerá sdělení, která by v
Rule 3(4)(b)
případě, že by nebyl ustanoven žádný zástupce, byla adresována přihlašovateli nebo
vlastníkovi. Kterékoli takové sdělení má stejný účinek, jako by bylo adresováno
přihlašovateli nebo vlastníkovi.
06.14
Pokud je ustanoven zástupce, mezinárodní úřad běžně nezasílá sdělení
přihlašovateli nebo vlastníkovi. Z tohoto pravidla existují určité výjimky:

Rule 3(5)(c)

- pokud je požadováno zrušení zastupování, mezinárodní úřad v tom
smyslu informuje jak přihlašovatele nebo vlastníka, tak zástupce (viz odstavec
B.I.06.20);

Rule 23

- šest měsíců před uplynutím pětiletého období ochrany zašle
mezinárodní úřad neoficiální oznámení jak vlastníku, tak jeho zástupci;

Rule 24(3)

- pokud byly poplatky za obnovu zaplaceny v nedostatečné výši,
informuje mezinárodní úřad jak vlastníka, tak zástupce.
06.15
Kromě těchto výjimek, kdykoli tento průvodce odkazuje na cokoli, co
má být zasláno nebo vykonáno přihlašovateli/em nebo vlastníkovi/em, rozumí se
tomu tak, že to má být zasláno nebo dovoleno učinit řádně zaznamenanému/ým
zástupci/em.
Zrušení ustanovení zástupce

Rule 3(5)(a) 06.16

Záznam zástupce je zrušen po obdržení odpovídající žádosti podepsané
přihlašovatelem, vlastníkem nebo zástupcem. O zrušení lze požadovat obyčejným
dopisem nebo na neoficiálním formuláři DM/9. Zrušení záznamu může platit pro
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všechny mezinárodní přihlášky nebo zápisy toho samého přihlašovatele nebo
vlastníka, ve vztahu ke kterým byl zástupce řádně ustanoven, nebo ve vztahu ke
kterýmkoli označeným mezinárodním přihláškám nebo zápisům tohoto přihlašovatele
nebo vlastníka.
Rule 3(5)(a) 06.17

Záznam zástupce je mezinárodním úřadem zrušen ex officio, pokud byl
řádně ustanoven nový zástupce. Jak uvádí odstavec B.I.06.09, lze uznat vždy jen
jednoho zástupce; ustanovením nového zástupce se proto rozumí nahrazení
kteréhokoli dříve ustanoveného zástupce.

Rule 3(5)(a) 06.18

Záznam zástupce je také mezinárodním úřadem zrušen ex officio,
pokud je proveden záznam o změně vlastnictví a nový vlastník neustanovil nového
zástupce.

Rule 3(5)(b) 06.19

Zrušení je účinné od data, kdy mezinárodní úřad obdrží sdělení vedoucí
ke zrušení zastupování.

Rule 3(5)(c) 06.20

Jakmile zrušení nabude účinku, mezinárodní úřad oznámí zrušení a
datum jeho účinku přihlašovateli nebo vlastníku a zástupci, jehož zastupování bylo
zrušeno. Mezinárodní úřad bude nadále zasílat veškerá sdělení buď nově
ustanovenému zástupci, nebo pokud nebyl zaznamenán nový zástupce, přihlašovateli
nebo vlastníkovi.
Bez poplatku
06.21
Záznam ustanovení zástupce, jakékoli změny týkající se zástupce a
zrušení záznamu zástupce jsou vyňaty z povinnosti platby poplatku.
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KAPITOLA II:
MEZINÁRODNÍ ŘÍZENÍ
(Haagský a Ženevský akt)
ÚVOD

Tato kapitola popisuje řízení podle Haagského systému. Pokud možno
sleduje život mezinárodního zápisu, počínaje mezinárodní přihláškou a řízením přes
záznam mezinárodního zápisu. Poté se zabývá různými událostmi, které mohou nastat
po mezinárodním zápise, jako je odmítnutí ochrany, žádost o záznam určitých změn
(změna jména nebo adresy, změna vlastnictví, omezení, vzdání se nebo prohlášení
neplatnosti účinku mezinárodního zápisu) a obnova mezinárodního zápisu.
Z důvodů objasněných v odstavci A.02.03, se tato kapitola zabývá
pouze mezinárodním řízení podle Ženevského aktu a/nebo Haagského aktu. Specifika
mezinárodního řízení podle Londýnského aktu, tak jak jsou v platnosti po zmrazení
jeho použití od 1. ledna 2010, jsou zvlášť popsána v kapitole B.III.

01 SLADĚNÍ TERMINOLOGIE
Rule 1(2) 01.01

Haagský akt na jedné straně a Ženevský akt na druhé občas odkazují
na shodný pojem, ale používají rozdílnou terminologii. Proto pro zjednodušení a
soudržnost textu a prostřednictvím společného prováděcího řádu je terminologie
Haagského aktu uvedena do souladu s modernější terminologií použitou v Ženevském
aktu. Pro účely společného prováděcího řádu bylo pět termínů obsažených v
Haagském aktu dáno do souladu s termíny Ženevského aktu:
- u výrazů „mezinárodní přihláška“ nebo „mezinárodní zápis“ se má za
to, že zahrnují i termín „mezinárodní uložení“ použitý v Haagském aktu;
- u výrazů „přihlašovatel“ nebo „vlastník“ se má za to, že zahrnují i
termíny „uložitel“ resp. “ majitel“ použité v Haagském aktu;
- u výrazu „smluvní stranu“ se má za to, že zahrnuje i odkaz na členský
stát Haagského aktu;
- u výrazu „smluvní strana, jejíž úřad je průzkumový“ se má za to, že
zahrnuje i odkaz na „Stát provádějící průzkum novosti“ jak ho definuje čl. 2
Haagského aktu;
- u výrazu „individuální určovací poplatek“ se má za to, že zahrnuje i
odkaz na poplatek podle článku 15(1)2(b) Haagského aktu.
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02 OPRÁVNĚNÍ PODAT MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKU
60 Article 3 02.01
Aby byl přihlašovatel oprávněn podat mezinárodní přihlášku, musí
99 Article 3 splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

(i) být státním příslušníkem státu, který je smluvní stranou, nebo
členského státu mezivládní organizace, která je smluvní stranou, nebo
(ii) mít bydliště na území státu, který je smluvní stranou, nebo na
území, na kterém je platná smlouva ustanovující mezivládní organizaci, která je
smluvní stranou, nebo
(iii) mít skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní
provozovnu na území státu, který je smluvní stranou, nebo na území, na kterém je
platná smlouva ustanovující mezivládní organizaci, která je smluvní stranou.
02.02
Navíc, ale pouze podle Ženevského aktu, je možné podat mezinárodní
přihlášku na základě obvyklého pobytu ve smluvní straně.
02.03
Výklad pojmů „národní“, „bydliště“, „obvyklý pobyt“ a „skutečná a
výkonná obchodní nebo průmyslová provozovna“ je výlučně záležitostí určení podle
práva smluvní strany. Tento průvodce proto může v tomto ohledu podat pouze určitý
návod.
02.04
Termín „národní“ je zamýšlen tak, aby měl shodný obsah s články 2 a
3 Pařížské úmluvy. Byl převzat se záměrem obsáhnout jak fyzické, tak právnické
osoby. Otázka, zda je fyzická osoba státním příslušníkem konkrétní země a kritéria
rozhodování, zda je právnická osoba považována za státního příslušníka této země
(např. podle místa legálního ustanovení nebo hlavního sídla) je záležitostí práva této
země.
02.05
Pojem „bydliště“ může mít různý význam, v závislosti na národní
legislativě. Je záležitostí práva smluvní strany, aby určila, jaká kritéria musí fyzické
nebo právnické osoby splňovat, aby byly považovány za usazené v této smluvní
straně. Podle některých legislativ může fyzická osoba získat bydliště pouze
prostřednictvím oficiálního povolení. Jiné legislativy interpretují „bydliště“ jako více
méně ekvivalent „trvalého pobytu“. Obecně se má za to, že Pařížská úmluva
nezamýšlela použitím termínu „bydliště“ označit právní situaci, ale spíše více či méně
stálou situaci tak, aby zahraniční státní příslušníci, kteří jsou usazeni ve smluvní
straně, ve většině případů byli způsobilí nárokovat oprávnění podat mezinárodní
přihlášku na základě svého bydliště. V případě právnických osob, lze za jejich
„bydliště“ považovat jejich aktuální hlavní sídlo.
02.06
Termín „obvyklý pobyt“ je převzat z Bernské úmluvy na ochranu děl
literárních a uměleckých. V Ženevském aktu je použit proto, aby vyvážil jakýkoliv
možný příliš úzký výklad, který by mohl být dán pojmu „bydliště“ podle domácích
právních úprav.
02.07
Výraz „skutečná a výkonná průmyslová nebo obchodní provozovna“ je
převzat z článku 3 Pařížské úmluvy, do které byl zařazen na první konferenci o revizi
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úmluvy konané v Bruselu v letech 1897 -1900. Byla pociťována potřeba omezit
původní příliš široké ustanovení, kterým byla pouze „provozovna“. Záměrem bylo
užitím francouzského termínu „sérieux“ („real“ v angličtině, „skutečný“ v češtině)
vyloučit klamavé nebo fiktivní provozovny. Termín „výkonná“ vyjasňuje to, že
provozovna musí být takového charakteru, aby se v ní uskutečňovaly určité
průmyslové nebo obchodní aktivity (na rozdíl od např. pouhého skladu), avšak nemusí
být hlavním místem podnikání (na Bruselské konferenci nebyl přijat návrh jedné ze
smluvních stran Madridské dohody zúžit požadavek provozovny na hlavní sídlo
podnikání).
Určení státu původu (podle Haagského aktu) a určení přihlašovatelovy smluvní
strany (podle Ženevského aktu)
02.08
Oba termíny „Stát původu“ podle Haagského aktu a „smluvní strana
přihlašovatele“ podle Ženevského aktu obsahově odpovídají smluvní straně, od které
přihlašovatel odvozuje své právo podat mezinárodní přihlášku podle Haagské dohody,
tj. smluvní straně ve vztahu ke které má přihlašovatel požadované oprávnění
(prostřednictvím provozovny, bydliště, státní příslušnosti nebo ve vztahu k
Ženevskému aktu prostřednictvím obvyklého pobytu).
02.09
Nicméně pokud je přihlašovatel oprávněn podat přihlášku ve vztahu k
několika smluvním stranám (viz odstavce B.II.04.09 až 04.14), „stát původu“ a
„smluvní strana přihlašovatele“ se určují podle odlišných zásad Haagského resp.
Ženevského aktu.
Určení státu původu podle Haagského aktu
60 Article 2 02.10

Státem původu je určen:

(a) Smluvní stát Haagského aktu, ve které má přihlašovatel skutečnou a
výkonnou průmyslovou nebo obchodní provozovnu; nebo
(b) pokud nemá takovou provozovnu v takovém státě, smluvní stát
Haagského aktu, ve kterém má své bydliště; nebo
(c) pokud nemá ani provozovnu, ani bydliště v takovém státě, smluvní
stát Haagského aktu, kterého je státním příslušníkem.
02.11
Tak, pokud je přihlašovatel oprávněn podat mezinárodní přihlášku ve
více smluvních stranách, si nemůže stát původu sám zvolit, ale je určen výše
popsanou hierarchií.
Určení smluvní strany přihlašovatele podle Ženevského aktu
99 Article 1(xiv) 02.12

„Smluvní strana přihlašovatele“ je definována Ženevským aktem tím
způsobem, aby umožnila přihlašovateli si svobodně zvolit smluvní stranu na základě
provozovny, bydliště, obvyklého pobytu nebo státní příslušnosti. Např. označí-li
přihlašovatel bydliště ve smluvní straně A, která je vázána Ženevským aktem a státní
příslušnost ke smluvní straně B, také vázané Ženevským aktem, je smluvní stranou
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přihlašovatele z obou smluvních stran A a B ta, která je jako taková označena
přihlašovatelem v mezinárodní přihlášce (viz odstavec B.II.04.15).
Několik oprávnění
02.13
Přihlašovatel, který má několikerá a nezávislá oprávnění podat
mezinárodní přihlášku, je může kumulovat ve snaze získat ochranu ve větším
geografickém rozsahu. Např. přihlašovatel, který je občanem smluvní strany A
vázané výlučně Haagským aktem a jehož stálý pobyt je ve smluvní straně B vázané
výlučně Ženevským aktem, může z tohoto důvodu v přihlášce určit všechny smluvní
stany vázané Haagským a/nebo Ženevským aktem.
02.14
Zvláštní případ několikanásobného oprávnění podat přihlášku vzniká
ve vztahu k členským státům mezivládní organizace, která je smluvní stranou a kde
tyto státy jsou samy o sobě vázány jiným, než Ženevským aktem. Např. přihlašovatel,
který je občanem smluvní strany A vázané výlučně Haagským aktem a je členským
státem Evropské unie, může z tohoto důvodu v přihlášce určit všechny smluvní strany
vázané Haagským aktem a/nebo Ženevským aktem, protože Evropská unie je smluvní
stranou ženevského aktu.
02.15
Má-li přihlašovatel několik nezávislých oprávnění podle různých aktů a
určí smluvní stranu váhanou stejnými Akty, určení smluvní strany se bude řídit
nejnovějším z těchto aktů (viz odstavce A.04.12 až 04.15).
Několik přihlašovatelů
02.16
Dvě nebo více stran (ať už fyzických nebo právnických osob) mohou
podat mezinárodní přihlášku společně za předpokladu, že každá z nich je v postavení
založit oprávnění podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím smluvní strany vázané
stejným aktem nebo akty. Není nezbytné, aby tato smluvní stana byla táž ve vztahu ke
každému přihlašovateli, ani není nezbytné, aby povaha oprávnění (státní příslušnost,
bydliště, obvyklý pobyt nebo provozovna) byla u všech přihlašovatelů táž.
02.17
Např. pokud je první přihlašovatel státním příslušníkem smluvní strany
A vázané Ženevským aktem a druhý přihlašovatel má bydliště ve smluvní straně B,
taktéž vázané Ženevským aktem, mohou tito přihlašovatelé společně podat
mezinárodní přihlášku.

03 OBSAH MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY

03.01
Obsah mezinárodní přihlášky lze rozdělit do tří kategorií, konkrétně na
povinný obsah, další povinný obsah, pokud jsou v přihlášce určeny určité smluvní
strany, a nepovinný obsah.
Povinný obsah
Rule 7(3) 03.02

Povinný obsah sestává z informací, které musí každá mezinárodní
přihláška obsahovat, nebo k ní musí být přiloženy (jako předepsané podrobnosti o

31

přihlašovateli, vyobrazení průmyslových vzorů, o jejichž ochranu se žádá nebo
uvedení určených smluvních stran; viz odstavce B.II.04.01 a následující).
Další povinný obsah
Rule 7(4) 03.03

Další povinný obsah mezinárodní přihlášky sestává z konkrétních
položek, které mohou být oznámeny smluvní stranou, jejíž úřad je úřadem
průzkumovým a které musí být obsaženy v mezinárodní přihlášce, pokud je taková
smluvní strana určena. Položky, které lze tímto způsobem oznámit jsou omezeny na
tři, konkrétně (i) informace týkající se totožnosti původce; (ii) stručný popis
vyobrazení nebo charakteristických znaků průmyslového vzoru, ve vztahu ke kterému
je přihláška podána; (iii) a nárok. Tyto tři dodatečné položky odpovídají požadavkům,
které určité potenciální smluvní strany vyžadují, aby bylo uznáno datum podání v
souladu s národní přihláškou podle své domácí legislativy (viz odstavce B.II.04.25,
04.33 a A.05.23).
03.04
I když nejsou informace týkající se totožnosti původce ani stručný
propis požadovány, podle určení strany, která učinila oznámení v souladu s obsahem
odstavce A.05.23, mohou být tyto položky přesto v mezinárodní přihlášce obsaženy,
dle volby přihlašovatele. Naproti tomu však nárok přihlašovatel v přihlášce uvést
nesmí, jestliže není v přihlášce určena smluvní strana, která ho vyžaduje.
Nepovinný obsah

Rule 7(5) 03.05

Přihlašovatel může dále uvést množství nepovinných položek (např.
prohlášení uplatňující právo přednosti ze starší přihlášky nebo ustanovení zástupce),
ale jejich nepřítomnost neznamená, že mezinárodní přihláška je vadná (viz odstavce
B.II.04.45 až 04.54).
Zvláštní požadavky
03.06
Ženevský akt dovoluje smluvní straně oznámit dva typy zvláštních
požadavků, jež musí přihlašovatel dodržet, pokud takovou smluvní stranu určí podle
Ženevského aktu v mezinárodní přihlášce.
Zvláštní požadavky týkající se přihlašovatele

Rule 8 03.07

Kterákoli smluvní stana, jejíž legislativa vyžaduje, aby byla přihláška
pro zápis průmyslového vzoru podána jménem původce průmyslového vzoru, může
tuto skutečnost oznámit generálnímu řediteli WIPO. Jestliže je tato smluvní strana v
mezinárodní přihlášce určena, musí být poskytnuty údaje o totožnosti původce
průmyslového vzoru a tato osoba je považována za přihlašovatele pro účely dotčené
smluvní strany, ať už byla mezinárodní přihláška podána jejím jménem nebo nikoliv.
A dále, jestliže osoba uvedena v mezinárodní přihlášce jako původce není totožná
s osobou uvedenou jako přihlašovatel, musí být k mezinárodní přihlášce přiloženo
prohlášení nebo dokument, podle požadavků dotčené smluvní strany, v tom smyslu,
že mezinárodní přihlášky byla postoupena osobou označenou v mezinárodní přihlášce
jako původce osobě uvedené jako přihlašovatel.
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Zvláštní požadavky na jednotnost průmyslového vzoru
99 Article 13 03.08

Kterákoli smluvní strana, jejíž právo v době jejího přistoupení k
Ženevskému aktu, obsahuje požadavek na jednotnost vzoru (podle kterého, obecně
řečeno, dva nebo více průmyslových vzorů obsažených v jedné přihlášce musí mít
shodné tvůrčí pojetí) mohou oznámit tuto skutečnost generálnímu řediteli WIPO.
Účelem oznámení je umožnit úřadu smluvní strany, která ho učinila, odmítnout
účinky mezinárodního zápisu, dokud přihláška nebude splňovat tuto stanovenou
podmínku. V takovém případě může být mezinárodní zápis rozdělen před dotčeným
úřadem, aby překonal důvod odmítnutí ochrany na základě nedostatku jednotnosti
průmyslového vzoru. Úřad je oprávněn účtovat vlastníku zápisu poplatek za tolik
rozdělených přihlášek, kolik se ukáže být nezbytných pro překonání důvodu
odmítnutí. Způsob platby dodatečných poplatků tohoto typu není stanoven Haagským
systémem; bude stanoven každou dotčenou smluvní stranou, která také poplatky od
vlastníka vybere.

A.I. Section 502 03.09

Pokud byl mezinárodní záznam rozdělen před úřadem určené smluvní
strany podle oznámení o odmítnutí ochrany na základě nedostatku jednotnosti
průmyslového vzoru, úřad musí mezinárodnímu úřadu oznámit tuto skutečnost spolu s
následujícími dodatečnými podrobnostmi:
- úřad, který oznámení učinil;
- počet dotčených mezinárodních zápisů;
- čísla průmyslových vzorů, které byly předměty rozdělení
dotčeného úřadu; a

u

- čísla výsledných národních nebo regionálních přihlášek nebo čísla
zápisů.
03.10
Je třeba vědět, že požadavkem na jednotnost vzoru oznámeným
smluvní stranou podle Ženevského aktu není dotčeno právo přihlašovatele, a to
dokonce ani v případě, že určí smluvní stranu, která učinila oznámení, zahrnout do
mezinárodní přihlášky dva nebo více průmyslových vzorů.
Jazyk mezinárodní přihlášky
Rule 6 03.11

Mezinárodní přihláška může být podána v anglickém nebo
francouzském jazyce, dle volby přihlašovatele. Nicméně, pokud je mezinárodní
přihláška postoupena mezinárodnímu úřadu prostřednictvím úřadu, může úřad omezit
volbu přihlašovatele a požadovat, aby přihláška byla v anglickém nebo ve
francouzském jazyce.

Rule 14(3) 03.12

Pokud tyto požadavky týkající se jazyka nejsou dodrženy, zakládají
vadu přihlášky, která opravňuje k posunutí data podání mezinárodní přihlášky (viz
odstavec B.II.06.07).
03.13
O jazyku sdělení vztahujících se k mezinárodní přihlášce nebo
následnému mezinárodnímu zápisu, viz. odstavce B.I..04.01 až 04.03.

33

04 MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA
Rule 7(1) 04.01

Mezinárodní přihláška může být podána do mezinárodního úřadu na
odpovídajícím oficiálním formuláři (formulář DM/1) nebo prostřednictvím rozhraní
pro elektronické podání („E-filing“) zpřístupněném mezinárodním úřadem. Oficiální
formulář a elektronické rozhraní jsou dostupné na internetových stránkách WIPO
(www.wipo.int/hague/en). Co se týká elektronického rozhraní, požadavky na formát
jsou zveřejněny ve věstníku.
Položka 1: Přihlašovatel
Jméno

Rule 7(3)(i) 04.02
Pokud je přihlašovatelem fyzická osoba, musí být uvedeno příjmení
A.I. Section 301 (nebo hlavní jméno) a křestní jméno/a (nebo druhé/další jméno/a) fyzické osoby tak,

jak je daná osoba obyčejně používá a v pořadí, ve kterém je obvykle používá. U
právnických osob je třeba uvést úplné oficiální označení. Jména přihlašovatele
v písmu jiném než v latince musí být uvedena tak, jak se přepisují do latinky podle
fonetiky jazyka mezinárodní přihlášky. U přihlašovatele, kterým je právnická osoba
může být přepis nahrazen překladem do jazyka mezinárodní přihlášky.
Několik přihlašovatelů
04.03
Pokud je více než jeden přihlašovatel, musí se označit příslušné pole a
odpovídající údaje týkající se každého dalšího přihlašovatel se uvedou na zvláštní
příloze.
Adresa
Rule 7(3)(ii) 04.04
Adresa přihlašovatele musí být dána takovým způsobem, aby
A.I. Section 301(d) uspokojila obvyklé požadavky na rychlé poštovní doručování. Minimálně musí

obsahovat všechny příslušné správní jednotky až po číslo domu (včetně), pokud
takové existuje. Navíc lze uvést telefonní nebo faxová čísla a e-mailovou adresu.
Položka 2: Adresa pro doručování
04.05
Pokud je v položce 5 formuláře mezinárodní přihlášky uvedeno jméno
a adresa zástupce, veškerá sdělení, která mají být ze strany mezinárodního úřadu
zaslána přihlašovateli, jsou zasílána na tuto adresu. Jinak jsou veškerá sdělení zasílána
na adresu přihlašovatele, jak je uvedena v položce 1 formuláře přihlášky.
04.06
Pokud však přihlašovatel neuvedl jméno a adresu zástupce a požaduje
zasílat sdělení na adresu jinou než tu uvedenou v položce 1 formuláře přihlášky, musí
být v položce 2 uvedena adresa pro doručování. Jinými slovy, je-li v přihlášce uveden
pouze jeden přihlašovatel, bude pole „Address for Corresponcence“ /“adresa pro
doručování“/ vyplněno pouze (a) nebyl-li ustanoven žádný zástupce a (b) adresa, na
kterou mají být zasílána sdělení se liší od adresy uvedené v položce 1.
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Několik přihlašovatelů: Adresa pro doručování
A.I. Section 302 04.07

Pokud je v přihlášce několik přihlašovatelů s různými adresami a v
položce 5 formuláře přihlášky není uvedeno jméno a adresa zástupce, musí být zvlášť
uvedena adresa pro doručování. Standardně je v přihláškovém formuláři za adresu pro
doručování považována adresa první osoby jmenované jako přihlašovatel v položce 1.
Telefonní a faxové číslo a e-mailová adresa

04.08
Daná čísla nebo e-mailová adresa mají patřit osobě, kterou bude
mezinárodní úřad kontaktovat v případech, kdy je nezbytné, aby se spojil s
přihlašovatelem.
Položka 3: Oprávnění podat mezinárodní přihlášku
Rule 7(3)(iii) 04.09

Přihlašovatel musí v položce 3 uvést smluvní stranu nebo smluvní
strany, ve které/ých má svou skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní
provozovnu (pokud taková existuje), stejně jako smluvní stranu, ve které má své
bydliště (pokud taková existuje) a také smluvní stranu, jíž je státním příslušníkem
(pokud toto platí).
04.10
Navíc může přihlašovatel také označit smluvní stranu, ve které má svůj
obvyklý pobyt, za předpokladu, že taková smluvní strana je vázána Ženevským
aktem. V zásadě lze o možnosti nárokovat oprávnění podat mezinárodní přihlášku
prostřednictvím strany obvyklého pobytu uvažovat pouze ve vztahu k Ženevskému
aktu, nikoli k Haagskému aktu.
04.11
Položky týkající se každého z těchto oprávnění podat mezinárodní
přihlášku musí být vyplněny všechny, i v případě, že je dotčená smluvní strana ve
všech položkách shodná. (Pokud některé kritérium nelze u přihlašovatele uplatnit,
vyplní se jednoduše „None“ („žádná“).
Přihlašovatelé, kteří mají svou skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní
provozovnu nebo bydliště ve smluvní straně, která je členským státem mezivládní
organizace, která je smluvní stranou nebo jsou státními příslušníky smluvní strany,
která je členským státem mezivládní organizace, která je smluvní stranou, musí uvést
obě, jak smluvní stranu, tak mezivládní organizaci.
04.12
Ačkoliv je k podání mezinárodní přihlášky nutné jen jediné oprávnění
(prostřednictvím provozovny, bydliště, obvyklého pobytu nebo státní příslušnosti) u
každé jednotlivé smluvní strany, může být pro přihlašovatele přesto důležité vyznačit
několikanásobné oprávnění v různých smluvních stranách, neboť takový přihlašovatel
je v pozici, kdy může kumulovat tato několikanásobná oprávnění s výhledem na
získání ochrany v širším geografickém měřítku.
04.13
Např. přihlašovatel, který je státním příslušníkem smluvní strany A
vázané výlučně Haagským aktem a jež má bydliště ve smluvní straně B, která je
vázána výlučně Ženevským aktem, může výsledně určit všechny smluvní strany
vázané Haagským a/nebo Ženevským aktem.
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04.14 Má-li přihlašovatel několik nezávislých oprávnění podat přihlášku podle
různých aktů a v přihlášce určí smluvní stranu vázanou stejnými akty, určení této
smluvní strany bude řízeno podle nejnovějšího z těchto aktů (viz odstavce A.04.12 až
15).
Položka 4: Označení smluvní strany přihlašovatele
99 Article 1(xiv) 04.15
Smluvní stranou přihlašovatele je ta smluvní strana, prostřednictvím
Rule 7(4)(a) které přihlašovatel odvozuje právo podat mezinárodní přihlášku podle Ženevského

aktu. Tato smluvní strana musí být přihlašovatelem stanovena v každé mezinárodní
přihlášce, která se řídí výlučně nebo částečně Ženevským aktem (co se týče určení
strany přihlašovatele, viz odstavce B.II.02.08 a následující).
04.16
Označení státu původu podle Haagského aktu se v mezinárodní
přihlášce nevyžaduje, protože takové označení nemá žádný účinek na průzkum
prováděný mezinárodním úřadem. Lze ho však vyvodit z označení oprávnění nároku
podat mezinárodní přihlášku ve formuláři mezinárodní přihlášky (co se týče určení
státu původu viz odstavce B.II.02.08 a následující).
Položka 5: Ustanovení zástupce
Rules 3 & 7(5)(b) 04.17
Jestliže má být přihlašovatel před mezinárodním úřadem zastoupen,
A.I. Section 301 musí být v této části formuláře uvedeno jméno a adresa zástupce. Informace mají

být dostačující k tomu, aby umožnily zasílat zástupci sdělení a mají zahrnovat
telefonní a faxová čísla a jakoukoli e-mailovou adresu.
A.I. Section 301(c) 04.18

Pokud je jméno zástupce v jiném než latinském písmu, musí být
uvedeno tak, jak se přepisuje do latinky podle fonetiky jazyka mezinárodní přihlášky.
Pokud je zástupcem právnická osoba, může být přepis nahrazen překladem do jazyka
mezinárodní přihlášky.

Rule 3(2)(a) 04.19

Aby ustanovení zástupce nabylo účinku, musí být formulář
mezinárodní přihlášky buď podepsán přihlašovatelem v položce 14 nebo musí být k
formuláři přiložena plná moc a v položce 5 musí být zaškrtnuto příslušné pole.
04.20
Haagský systém neobsahuje žádné omezení nebo požadavek na osobu
zástupce přihlašovatele ustanoveného pro zastupování před mezinárodním úřadem
(např. požadavek na profesní kvalifikaci, národnost a bydliště). Z toho vyplývá, že
přihlašovatel si může ustanovit zástupce, který sídlí nebo vykonává svou činnost ve
smluvní straně, která není státem původu nebo smluvní stranou přihlašovatele, a není
ani nezbytné, aby zástupce sídlil nebo vykonával činnost v některé smluvní straně.
04.21
Ustanovení zástupce v mezinárodní přihlášce opravňuje takového
zástupce jednat pouze před mezinárodním úřadem. Následně se může stát nezbytným
ustanovit jednoho nebo více dalších zástupců, aby jednali před úřady určených
smluvních stran, např. je-li takovým úřadem oznámeno odmítnutí ochrany. V takovém
případě se ustanovení zástupce řídí požadavky dotčené smluvní strany.

04.22
Mezinárodní úřad zaznamená do mezinárodního rejstříku ustanovení
zástupce a další odpovídající údaje týkající se takového zástupce.
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Položka 6: Totožnost původce průmyslového vzoru
04.23
V zásadě je totožnost původce průmyslového vzoru nepovinným
údajem, který může být v mezinárodní přihlášce uveden. Nicméně, takové označení
může být za určitých okolností podle Haagského a/nebo Ženevského aktu povinné.
60 Article 8(4)(a) 04.24

Podle Haagského aktu může právo smluvní strany vyžadovat tyto
informace, je-li určena podle tohoto aktu (bez potřeby učinit odpovídající prohlášení u
generálního ředitele WIPO). Proto, kdykoliv je určena taková smluvní strana podle
Haagského aktu, mezinárodní přihláška musí obsahovat údaje o totožnosti původce.
Neuvedení těchto údajů může vést k odmítnutí ochrany úřadem dotčené smluvní
strany. Nicméně vzhledem k tomu, že požadavek uvést totožnost původce nemusí být
oznámen generálnímu řediteli WIPO podle Haagského aktu, mezinárodní úřad
neprovádí v tomto ohledu žádný průzkum.

99 Article 04.25
Podle Ženevského aktu každá smluvní strana, jejíž úřad je úřadem
5(2)(b)(i) průzkumovým a jehož právo vyžaduje, aby přihláška k udělení ochrany

průmyslovému vzoru obsahovala údaje o totožnosti původce z důvodu přiznání data

99 Article 10(2)(b)
Rules 7(4)(b) podání přihlášky, může toto patřičně oznámit v prohlášení generálnímu řediteli

WIPO. Pokud je taková smluvní strana určena podle Ženevského aktu, bude
mezinárodní přihláška obsahovat údaje o totožnosti původce. Při nedodržení této
podmínky je mezinárodní přihláška považována za vadnou, což může mít za následek
posun data mezinárodního zápisu (viz odstavec B.II.06.07).
Položka 7: Počet průmyslových vzorů, vyobrazení a/nebo vzorky
04.26
V položce 7 formuláře mezinárodní přihlášky musí být uvedeny
následující údaje:

Rule 7(3)(v)

(a) celkový počet průmyslových vorů obsažených v mezinárodní
přihlášce – jež nesmí být vyšší než 100,
(b) celkový počet černobílých a barevných vyobrazení,
(c) celkový počet stran formátu A4 obsahujících vyobrazení (viz
odstavce B.II.05.01 a následující) a
(d) celkový počet vzorků, pokud jsou k přihlášce přiloženy (viz
odstavce B.II.05.14 a 05.16).
Položka 8: Výrobky, které ztělesňují průmyslový vzor nebo ve vztahu ke
kterým má být průmyslový vzor užíván

60 Article 5(2) 04.27

Položka 8 obsahuje tabulku, ve které přihlašovatel musí určit, v čem
jsou průmyslové vzory ztělesněny. Takové určení se bude lišit v závislosti na tom, zda
se jedná o dvojrozměrný nebo třírozměrný průmyslový vzor:

- pokud je průmyslový vzor ztělesněn ve výrobku, uvede se běžný
druhový název tohoto výrobku, např.: „židle“;

37

- pokud průmyslový vzor sestává z dvourozměrných zdobících motivů
určených k aplikaci na výrobku, takový výrobek bude označen např.: „ornament pro
použití na nádobí“, nebo „ motiv na textilie“.
04.28
pořadí.

Určení musí být uvedeno u každého průmyslového vzoru v číselném

Rule 7(7) 04.29

Přihlašovatel také může označit (jednu) třídu Lokarnského třídění, ke
které průmyslové vzory náleží. V případě několika průmyslových vzorů obsažených v
jedné mezinárodní přihlášce musí všechny tyto průmyslové vzory patřit do jedné třídy
Lokarnského třídění.
04.30
náleží.

Navíc lze v pravé části tabulky uvést podtřídu, ke které výrobek/ky

04.31
Určení příslušné třídy a podtřídy/podtříd není povinné, a proto jejich
neuvedení není považováno za vadu přihlášky, kterou by mezinárodní úřad vytýkal.
Avšak identifikuje-li mezinárodní úřad nějaké průmyslové vzory obsažené v jedné
mezinárodní přihlášce, které patří do různých tříd Lokarnského třídění, toto zakládá
nedostatek přihlášky, který musí být napraven (viz. odstavec B.II.06.06).
Položka 9: Popis
Rule 7(5)(a) 04.32

V zásadě je popis průmyslového vzoru nepovinným údajem, který
může být součástí mezinárodní přihlášky. Popis má obsahovat pouze charakteristické
znaky, které jsou zjevné z vyobrazení. Popis nemá vyjevovat technické znaky funkce
průmyslového vzoru ani jeho možné využití. Přesáhne-li popis sto slov, za každé další
slovo nad tento počet se účtuje poplatek CHF 2,-.

Rule 7(4)(b) 04.33

Nicméně podle Ženevského aktu každá smluvní strana, jejíž úřad je
úřadem průzkumovým a jejíž právo vyžaduje, aby přihláška k udělení ochrany
průmyslovému vzoru obsahovala popis z důvodu přiznání data podání, může
v prohlášení toto patřičně oznámit generálnímu řediteli WIPO. Pokud je taková
smluvní strana určena podle Ženevského aktu, musí mezinárodní přihláška obsahovat
požadovaný popis. Nedodání povinného popisu povede k tomu, že mezinárodní
přihláška je považována za vadnou, což může vést k posunutí data podání
mezinárodního zápisu (viz odstavec B.II.06.07).

A.I. Section 403 04.34

Popis může také sloužit jako způsob omezení ochrany ve vztahu k
některým znakům průmyslových vzorů.
Položka 10: Určení smluvních stran

60 Article 5(2) 04.35
Přihlašovatel musí zaškrtnutím odpovídajícího pole určit každou
99 Article 5(1)(v) smluvní stranu, ve které žádá o ochranu.
Rule 7(3)(vi)

Které smluvní strany mohou být určeny?
04.36
Každá určená smluvní strana musí být vázána aktem – Ženevským
a/nebo Haagským – ke kterému je rovněž vázána jedna ze smluvních stran
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označených v položce 3 (oprávnění podat mezinárodní přihlášku). Tabulka smluvních
stran, s označením aktu nebo aktů, kterých jsou jednotlivé konkrétní státy stranami, je
přiložen k oficiálnímu formuláři DM/1. U rozhraní pro elektronické podání přihlášky
je volba smluvních stran, které mohou být v přihlášce určeny, provedena automaticky
na základě údajů v položce 3 o oprávnění podat přihlášku.
04.37
Např. označil-li přihlašovatel, že má provozovnu pouze v zemi A, která
je vázána výlučně Ženevským aktem a neuvedl žádné jiné oprávnění podat přihlášku,
může určit pouze smluvní strany, které jsou vázány Ženevským aktem, bez ohledu na
to, zda jsou tyto smluvní strany také vázány Haagským aktem. Nemůže však určit
smluvní strany vázané výlučně Haagským aktem.
04.38
Pokud namísto toho přihlašovatel uvedl, že má provozovnu v zemi A,
která je vázána Haagským aktem a dále že má bydliště v zemi B, která je vázána
Ženevským aktem, smí v přihlášce kumulativně určit smluvní strany, které jsou
stranou buď Haagského aktu výlučně, Ženevského aktu výlučně nebo obou –
Haagského i Ženevského aktu.
04.39
Zvláštním případem několikanásobného oprávnění podat přihlášku je
situace ve vztahu k členským státům mezivládní organizace, která je smluvní stranou,
jestliže tyto státy jsou samy o sobě vázány Haagským aktem. Např. přihlašovatel,
který je občanem smluvní strany A vázané výlučně Haagským aktem, která je
členským státem Evropské unie, může z tohoto důvodu v přihlášce určit všechny
smluvní strany vázané Haagským a Ženevským aktem, protože Evropská unie je
smluvní stranou Ženevského aktu.
04.40
Má-li přihlašovatel více nezávislých oprávnění podat přihlášku podle
Haagského a Ženevského aktu a v přihlášce určí smluvní stranu vázanou shodnými
akty, bude se určení smluvní strany řídit Ženevským aktem (viz odstavce A.04.12 až
04.15).
04.41
Na rozdíl od Madridského systému mezinárodního zápisu ochranných
známek nelze podle Haagského systému v žádném případě uplatnit „dodatečné
určení“. Je proto důležité, aby přihlašovatel při podání mezinárodní přihlášky určil
všechny smluvní strany, ve kterých hodlá žádat o ochranu průmyslového vzoru. Pokud
by se později ukázalo nezbytným rozšířit ochranu v dalších smluvních stranách, lze to
provést pouze podáním nové mezinárodní přihlášky.
Ochrana ve státě původu a ve smluvní straně přihlašovatele
04.42
V zásadě je možné, aby přihlašovatel podle Haagského systému žádal o
ochranu ve státě původu nebo ve smluvní straně přihlašovatele (viz odstavce
B.II.02.08 a následující).
60 Article 7(2) 04.43

Haagský akt uplatňuje zásadu, že mezinárodní zápis má účinek ve státě
původu, pokud není stanoveno jinak v jeho národní legislativě. Informaci týkající se
této výluky se nevyžaduje oznámit generálnímu řediteli WIPO a mezinárodní úřad
neprovádí v tomto ohledu žádný průzkum.
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99 Article 14(3) 04.44

Ženevský akt výslovně stanovuje, že kterákoli smluvní strana, jejíž
úřad je úřadem průzkumovým, může v prohlášení oznámit generálnímu řediteli
WIPO, že pokud je smluvní stranou přihlašovatele, takové určení v mezinárodním
zápisu nemá žádný účinek. Pokud je smluvní strana, která učinila prohlášení označena
v mezinárodní přihlášce jako smluvní strana přihlašovatele i jako určená smluvní
strana, mezinárodní úřad k určení této smluvní strany nepřihlíží.
Položka 11: Právo přednosti

60 Article 5(2) 04.45
Právo přednosti ze staršího podání lze uplatnit podle článku 4 Pařížské
99 Article 6(1)(a) úmluvy. O právo přednosti lze požádat na základě prvního podání učiněného v

jednom ze smluvních států Pařížské úmluvy nebo - pouze podle Ženevského aktu, v
kterémkoli členském státě Světové obchodní organizace.
04.46
Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že mezinárodní přihláška pro
zápis průmyslových vzorů podle Haagského systému může být první přihláškou,
může sama také sloužit jako základ pro nárok na právo přednosti ve vztahu k pozdější
národní nebo regionální přihlášce.
04.47
Pokud má být nárokováno právo přednosti, musí být vyplněna položka
11 označením příslušného pole s údajem, zda se právo přednosti vztahuje k jednomu
dřívějšímu podání nebo zda je uplatňováno více práv přednosti.
Rule 7(5)(c) 04.48

Pokud se uplatňuje právo přednosti, musí být uvedeno jméno úřadu, u
kterého bylo dřívější podání učiněno spolu s číslem staršího podání (pokud je k
dispozici) a datem dřívějšího podání (v pořadí den, měsíc a rok). Pokud je
uplatňováno právo přednosti z více než jednoho staršího podání a všechny nezbytné
údaje nelze uvést ve vyhrazeném místě, (pokud není použit vlastní upravený
formulář), potom se údaje o nejstarším podání uvedou v položce 11 a zbytek se uvede
ve zvláštní příloze.
04.49
Pokud se dřívější podání nevztahuje na všechny průmyslové vzory
obsažené v mezinárodní přihlášce, má přihlašovatel možnost označit buď vzory, na
které uplatňuje uznání práva přednosti, nebo ty, na které uznání práva přednosti
neuplatňuje, podle toho, který z těchto výčtů bude kratší. Vzory musí být označeny
číslem předmětného průmyslového vzoru. Pokud položka 11 žádný takový výčet
neobsahuje, má mezinárodní úřad za to, že právo přednosti se vztahuje na všechny
průmyslové vzory.
04.50
Mezinárodní úřad nepřihlédne k žádnému uplatňovanému právu
přednosti, které nese datum starší než šest měsíců před datem podání mezinárodní
přihlášky a v tomto smyslu informuje přihlašovatele (a v případě, že přihláška byla
podána prostřednictvím úřadu, také příslušný úřad.).
04.51
Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti, nepřikládá k
mezinárodní přihlášce zaslané mezinárodnímu úřadu kopie dokumentace starší
přihlášky, která má právo přednosti zakládat. Mezinárodní úřad se omezí pouze na
konstatování, že požadované podrobnosti jsou uvedeny ve formuláři mezinárodní
přihlášky. To nevylučuje, aby úřad přímo nepožádal vlastníka v konkrétním případě o
dodání kopie prioritního dokladu. Takový požadavek by mohl být např. vznesen v
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kontextu odmítnutí ochrany, pokud úřad nahlédne, že prioritní doklad je nezbytný pro
založení novosti, z důvodu zveřejnění během doby pokryté nárokem na právo
přednosti.
Položka 12: Mezinárodní výstavní priorita
Rule 7(5)(d) 04.52

Dočasná ochrana průmyslových vzorů vystavovaných na určitých
výstavách může být nárokována podle článku 11 Pařížské úmluvy. Má-li být
uplatněna výstavní priorita v mezinárodní přihlášce, označí přihlašovatel příslušné
pole položky 12 formuláře mezinárodní přihlášky.
04.53
Navíc musí formulář přihlášky obsahovat údaj o místě konání výstavy,
datu, kdy byl výrobek poprvé vystaven a číslo každého průmyslového vzoru, který byl
vystaven.
04.54
Pokud se nárok nevztahuje na všechny vzory obsažené v mezinárodní
přihlášce, má přihlašovatel možnost označit buď vzory, pro které se výstavní priorita
uplatňuje, nebo pro které se výstavní priorita neuplatňuje, podle toho, který z těchto
výčtů je kratší. Pokud není označen žádný průmyslový vzor, mezinárodní úřad má za
to, že na předmětné výstavě byly vystaveny všechny průmyslové vzory přihlášky.
Položka 13: Zveřejnění mezinárodního zápisu
04.55
Požaduje-li přihlašovatel zveřejnění v barvě, označí příslušné pole v
položce 13 formuláře mezinárodní přihlášky.

Rule 17(1)(iii) 04.56

S ohledem na načasování zveřejnění, je pravidlem, že ke zveřejnění
dojde šest měsíců po datu mezinárodního zápisu, pokud si přihlašovatel nepřeje jinak
(viz odstavce B.II.07.06 a následující). Období šest měsíců je stanoveno s ohledem na
skutečnost, že některé národní a regionální právní úpravy o ochraně průmyslových
vzorů nedovolují odklad zveřejnění. Určitá doba však uplyne, než je zápis
průmyslového vzoru zveřejněn. Tento časový prostor si vyžádá průzkum (ať už
formální nebo věcný) a technické přípravy na zveřejnění. Poskytnutím této doby šesti
měsíců v podstatě společný prováděcí řád uděluje vlastníku mezinárodního zápisu
stejnou výhodu odkladu zveřejnění, kterou by požíval, pokud by podával národní a
regionální přihlášky.
04.57
Existují dvě výjimky z pravidla, že mezinárodní zápis je zveřejněna
šest měsíců po datu mezinárodního zápisu, konkrétně požádá-li přihlašovatel o
okamžité zveřejnění nebo požádá-li o odklad zveřejnění.
Okamžité zveřejnění

Rule 17(1)(i) 04.58

Přihlašovatel může požádat o okamžité zveřejnění označením
příslušného pole v položce 13. Je tím pamatováno na situace, kdy je včasné zveřejnění
výhodné. Např. podle národního nebo regionálního práva může jít o případ, kdy právo
vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru lze vymáhat až po zveřejnění. Stále však i
termín „okamžité“ zveřejnění počítá s časem nezbytným pro provedení odpovídajících
technických připrav v mezinárodním úřadě.
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Odklad zveřejnění
Rule 17(1)(ii) 04.59

Přihlašovatel může požadovat, aby zveřejnění mezinárodního zápisu
bylo odloženo, a to označením příslušného pole v položce 11 formuláře mezinárodní
přihlášky. Požadovaná doba odkladu zveřejnění se uvede v příslušné části položky a
vyjádří se v celých měsících.
04.60
O délce odkladu zveřejnění, o kterou lze požádat, viz odstavce
B.II.07.14 a následující.
Podpis

Rule 7(1) 04.61
Formulář mezinárodní přihlášky může být podepsán přihlašovatelem
A.I. Section 202 nebo jeho zástupcem (nebo úřadem tam, kde byla přihláška podána do

mezinárodního úřadu prostřednictvím úřadu). Podpis může být nahrazen připojením
pečeti nebo co se týká elektronické komunikace způsobem identifikace stanovené
mezinárodním úřadem nebo dohodnuté mezi mezinárodním úřadem a předmětným
úřadem. V každém případě musí být zvlášť uvedeno jméno toho, komu podpis náleží.
Jméno kontaktní osoby
04.62
Není to povinností, ale přihlašovatel může shledat užitečným uvést
jméno osoby, která má být v případě potřeby kontaktována. Je to zvlášť výhodné v
případě, že je přihláška podána jménem právnické osoby.
Datum přijetí
04.63
Pokud se mezinárodní přihláška řídí výlučně Ženevským aktem a je
podána do mezinárodního úřadu prostřednictvím úřadu, vyznačí úřad datum, kdy
mezinárodní přihlášku přijal. Toto datum je důležité, neboť se v zásadě stává datem
mezinárodního zápisu (viz odstavec B.II.08.03).
Výpočet poplatků a platba
Odstavce níže je třeba číst společně s obecnými poznámkami v
odstavci B.I.05.01 a následující, týkající se poplatků.
04.64
V poplatkové části, která předchází část s poplatkovým kalkulátorem a
je součástí formuláře mezinárodní přihlášky, musí být uvedeno:
- udělení souhlasu s převodem požadované částky z účtu vedeného u
mezinárodního úřadu (uvedením také jména vlastníka účtu, čísla účtu a totožnosti
strany udělující souhlas), nebo
- částka, která má být za poplatky uhrazena, způsob uskutečnění platby
a totožnost strany, která platbu provádí.
04.65
Pokud je zvolena první možnost provedení platby, není nezbytné
stanovovat částku za předmětné poplatky. To má tu výhodu, že nehrozí platba
poplatků v nesprávné výši.
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Splatnost
Rule 12(1) 04.66

Poplatky splatné v souvislosti s mezinárodní přihláškou sestávají ze:
(i) základního poplatku;

(ii) standardního určovacího poplatku (první, druhé a třetí úrovně),
nebo, pokud je určenou smluvní stranou strana, ve vztahu k níž je splatný individuální
určovací poplatek, takového poplatku (viz odstavec B.I.05.04);
(iii) poplatku za zveřejnění, sestávajícího z částky, která má být
uhrazena za každé vyobrazení, jež má být zveřejněno a pokud jsou tato vyobrazení na
listech formátu A4 (viz odstavce B.II.05.04 a následující), částky za každou další
takovou stranu, kromě první.
04.67
U mezinárodní přihlášky podané přihlašovatelem, jehož jediným
oprávněním podat přihlášku je spojení s „nejméně rozvinutou zemí“ (NRZ) v souladu
se seznamem ustanoveným Organizací spojených národů, nebo s mezivládní
organizací, jejíž většina členských států jsou NRZ, jsou poplatky splatné
mezinárodnímu úřadu sníženy na 10% předepsané částky (zaokrouhleno na nejbližší
celé číslo). Sleva také platí ve vztahu k mezinárodní přihlášce podané
přihlašovatelem, jehož oprávnění podat přihlášku není výlučně ve spojení s takovou
mezivládní organizací za předpokladu, že každé další oprávnění podat přihlášku
tohoto přihlašovatele je spojení se smluvní stranou, která je NRZ nebo, pokud není
NRZ, je členským státem této mezivládní organizace a mezinárodní přihláška je
řízena výlučně Ženevským aktem. Je-li v přihlášce uvedeno více přihlašovatelů, musí
každý splňovat uvedená kritéria.
04.68
Sleva na 10% výše řádného poplatku podle odstavce 04.68 se také za
stejných podmínek vztahuje na standardní určovací poplatky.
04.69
Shromáždění Haagské unie na svém dvacátém šestém (10. zvláštním)
zasedání přijalo následující doporučení týkající se individuálních poplatků:
„Smluvním stranám, které hodlají uložit nebo uložily deklaraci podle
článku 7(2) Ženevského aktu nebo podle pravidla 36(1) Společného
prováděcího řádu se doporučuje v deklaraci nebo v nové deklaraci uvést, že
pro mezinárodní přihlášky podané přihlašovatelem, jehož jediným oprávněním
podat přihlášku je spojení s „nejméně rozvinutou zemí“ v souladu se
seznamem ustanoveným Organizací spojených národů, nebo s mezivládní
organizací, jejíž většina členských států jsou nejméně rozvinuté země, jsou
poplatky splatné za jejich designaci sníženy na 10% stanoveného poplatku
(zaokrouhleno, kde je to nutné, na nejbližší celé číslo). Těmto smluvním
stranám se dále doporučuje uvést, že tato sleva se také uplatní ve vztahu
k mezinárodní přihlášce podané přihlašovatelem, jehož oprávnění podat
přihlášku není výlučně ve spojení s takovou mezivládní organizací za
předpokladu, že každé další oprávnění podat přihlášku u tohoto přihlašovatele
je ve spojení se smluvní stranou, která je nejméně rozvinutou zemí nebo,
pokud není nejméně rozvinutou zemí, je členským státem této mezivládní
organizace a mezinárodní přihláška je řízena výlučně Ženevským aktem.“
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Rule 12(2) 04.70

Tyto poplatky jsou splatné při podání mezinárodní přihlášky vyjma
případu, kdy je v mezinárodní přihlášce požádáno o odklad zveřejnění. Poplatek za
zveřejnění lze uhradit později (viz odstavec B.II.07.11). V takovém případě
přihlašovatel označí příslušné pole v poplatkové části formuláře.

04.71
Částky základního poplatku, standardního určovacího poplatku a
poplatku za zveřejnění jsou stanoveny v sazebníku poplatků, který je připojen ke
společnému prováděcímu řádu. Individuální poplatky by měli uživatelé konzultovat
na internetové stránce WIPO (www.wipo.int), kde jsou uvedeny všechny podrobnosti
o individuálních určovacích poplatcích a ve formě Information Notices (informačních
oznámeni) jsou aktualizovány. Podrobnosti o všech individuálních poplatcích jsou
také obsaženy ve Věstníku zveřejněném na internetových stánkách WIPO.
04.72
Navíc je na internetových stránkách WIPO k dispozici poplatkový
kalkulátor, který zohledňuje všechny možné poplatkové kombinace v závislosti na
konkrétních smluvních stranách určených v kterékoli dané mezinárodní přihlášce,
počtu průmyslových vzorů atd.

05 VYOBRAZENÍ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Způsob vyobrazení
Rule 9(1) 05.01
Vyobrazení průmyslových vzorů, které jsou předmětem žádosti o zápis,
99 Article 5(1)(iii) mohou být ve formě fotografií nebo jiných grafických vyobrazení průmyslových
A.I. Section 401(a) vzorů, nebo výrobků, které ztělesňují průmyslové vzory. Jedna mezinárodní přihláška

může současně obsahovat jak fotografie, tak grafická vyobrazení, které mohou být
černobílá nebo barevná. Požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů, které jsou
předmětem žádosti o zápis prostřednictvím elektronického rozhraní, jsou zveřejněny
ve věstníku (viz odstavec B.II.04.01).
A.I. Section 401(c) 05.02

Vyobrazení přiložená k mezinárodní přihlášce podané v papíře jsou
buď nalepena nebo přímo natištěna na jednotlivé listy papíru formátu A4, který je bílý
a neprůhledný. Jednotlivé listy papíru se použijí na výšku a nesmí obsahovat více než
A.I. Section 401(d)
25 vyobrazení. Vyobrazení přihlašovatel na listech orientuje tak, jak mají být
zveřejněna. U přihlášky podané v papíře je kolem vyobrazení každého průmyslového
vzoru ponechán minimální okraj 5 milimetrů.
A.I. Section 401(e) 05.03

Každé vyobrazení se vejde do pravoúhlého čtyřúhelníku, který
neobsahuje žádné jiné vyobrazení nebo část jiného vyobrazení a žádné číslování.
Tento požadavek je nutno dodržet vzhledem k tomu, že vyobrazení, jež budou
publikována na CD-ROM, jsou skenována a k tomu je nezbytné orámování bez
jakéchkoli jiných prvků. Termín „pravoúhlý čtyřúhelník“ má zahrnovat čtverce i
obdélníky. Vyobrazení se nepřekládají, nerazítkují ani jinak neznačí.

A.I. Section 402(a) 05.04

Vyobrazení musí představovat pouze průmyslový vzor nebo výrobek ,
ve vztahu k němuž má být průmyslový vzor užíván, bez jakýchkoli jiných předmětů,
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doplňků, osob nebo zvířat. Tak např. je-li požadována ochrana pro misku, vyobrazí se
bez ovoce, nebo je-li požadována ochrana pro rámeček, vyobrazí se bez obrázku.
A.I. Section 402(c) 05.05

Technické výkresy ukazující výrobky v řezech nebo technických
nákresech, zvláště s osami, s rozměry, vysvětlujícími texty nebo legendami jsou
nepřípustné.

A.I. Section 404(a) 05.06

Pokud vyobrazení sestávají z fotografií, takové fotografie musí být
profesionálně provedeny a musí mít všechny hrany seříznuty do pravého úhlu. V
takovém případě musí být průmyslový vzor vyobrazen proti neutrálnímu prostému
pozadí a fotografie nesmí být upravovány inkoustem nebo korekční vodičkou.

A.I. Section 404(b) 05.07

Pokud vyobrazení sestávají z jiných grafických vyobrazení, musí být
profesionálně provedena za pomoci kreslících nástrojů nebo elektronickými
prostředky a je-li přihláška podána v papíře, musí být na kvalitním bílém
neprůhledném papíře a musí mít všechny hrany seříznuty do pravého úhlu.
Vyobrazení mohou obsahovat stínování a šrafování k vyjádření kontrastu. Grafická
vyobrazení vytvořená elektronickými prostředky mohou být provedena proti pozadí
za předpokladu, že je neutrální, prosté a má pouze pravoúhle seříznuté hrany.

Disclaimer
A.I. Section 403 05.08

Části vyjevené na vyobrazeních, které však nemají být předmětem
ochrany, mohou být vyznačeny pomocí přerušovaných nebo tečkovaných čar a/nebo v
popisu (viz odstavec B.II.03.03).
Počet vyobrazení

Rule 9(1)(b) 05.09
Počet vyobrazení podaných pro každý vzor v mezinárodní přihlášce
A.I. Section 401(b) není limitován. Podává se pouze jedna kopie každého vyobrazení (barevná, pokud má

být zveřejněna v barvě). Přihlašovatel, který má zájem o maximální ochranu
průmyslového vzoru, by se měl ujistit, že průmyslový vzor je plně vyjeven, protože
chráněny jsou pouze znaky patrné z vyobrazení. Proto je nezbytné jeden výrobek
zdokumentovat z několika úhlů a předložit několik různých pohledů. Jedno
vyobrazení však může obsahovat pouze jeden pohled z jednoho úhlu. Každý pohled
musí být tedy vyjeven zvlášť.
Číslování vyobrazení
A.I. Section 405 05.10

Pokud obsahuje mezinárodní přihláška několik průmyslových vzorů,
musí být každý průmyslový vzor označen jedinečným číslem umístěným v okraji
každého vyobrazení. Je-li ten samý průmyslový vzor vyobrazen z několika úhlů,
číslování pohledů musí sestávat ze dvou samostatných čísel, oddělených tečkou (např.
1.1, 1.2, 1.3, atd., pro první průmyslový vzor a 2.1, 2.2, 2.3, atd. pro druhý
průmyslový vzor atd.). V takovém případě budou vyobrazení předložena ve
vzestupném číselném pořadí.
05.11
Přihlašovatel si může zvolit jaké pohledy na jeden průmyslový vzor
budou vyobrazí obsahovat, aby buď ilustroval všechny podstatné znaky třírozměrného
vzoru nebo splnil požadavky na vyobrazení podle práva určené smluvní strany, která
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učinila prohlášení, v němž požaduje určité konkrétní pohledy na dotčený výrobek (viz
odstavec A.05.10).
Rozměry vyobrazení
A.I. Section 402(b) 05.12

Rozměry vyobrazení každého průmyslového vzoru zobrazeného ve
formě fotografie nebo jiného grafického vyobrazení nesmí přesáhnout 16 x 16
centimetrů a jeden z těchto rozměrů musí být alespoň 3 centimetry. Pro mezinárodní
přihlášky podané elektronickými prostředky může mezinárodní úřad stanovit datový
formát a informace o něm zveřejní ve věstníku tak, aby bylo zajištěno dodržení těchto
maximálních a minimálních rozměrů.
Kvalita vyobrazení

Rule 9(2)(a) 05.13

Vyobrazení musí být takové kvality, aby umožňovala jasně rozpoznat
všechny detaily průmyslového vzoru a umožňovala zveřejnění. Vyobrazení přiložená
k mezinárodní přihlášce by měla být v co možná nejvyšší kvalitě, protože při
konečném posouzení bude záležet rozsah ochrany na obsahu a kvalitě vyobrazení.
Podání vzorků podle Ženevského aktu

Rule 10(1) 05.14

Pokud se mezinárodní přihláška řídí výlučně Ženevským aktem, je
dovoleno za určitých omezených okolností nahradit vyobrazení vzorky, tj., pokud
mezinárodní přihláška:
- se řídí výlučně Ženevským aktem a
- obsahuje žádost o odklad zveřejnění a
- týká se dvourozměrného průmyslového vzoru.
05.15
Pokud jsou podány vzorky místo vyobrazení, musí přihlašovatel dodat
jeden vzorek pro mezinárodní úřad a po jednom vzorku pro každý určený národní
úřad, který oznámil mezinárodnímu úřadu, že si přeje dostávat kopie mezinárodních
zápisů. Tento požadavek má umožnit průzkumovým úřadům vzít v úvahu
průmyslové vzory, které jsou předmětem mezinárodního zápisu při provádění
průzkumu na novost podle místní legislativy (viz odstavec B.II.09.02).
Podání vzorků podle Haagského aktu

60 Article 5(3)(b) 05.16

V případě mezinárodní přihlášky, která se řídí výlučně nebo z části
podle Haagského aktu, mohou být k přihlášce také přiloženy vzorky. To znamená, že
podání vzorků je nepovinné, ale podání vzorků nezbavuje přihlašovatele povinnosti
dodat vyobrazení průmyslových vzorů.
Požadavky na vzorky

Rule 10(2) 05.17
Všechny vzorky budou obsaženy v jednom balení. Žádný rozměr
A.I. Section 406(b) balení nepřesáhne 30 centimetrů a celková váha balení včetně obalového materiálu

nepřesáhne čtyři kilogramy.
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A.I. Section 406(a) 05.18

Jednotlivé vzorky mohou být přeloženy a nesmí přesáhnout rozměr
26,2 centimetrů x 17 centimetrů (nesloženy), 50 gramů váhy nebo 3 milimetry
tloušťky. Vzorky budou také nalepeny na listy papíru formátu A4 a očíslovány ve
vzestupném číselném pořadí. Jestliže jsou mezinárodnímu úřadu dodána vyobrazení a
to v náležité lhůtě, čísla přidělená jednotlivým vyobrazením budou shodná s čísly
přidělenými každému odpovídajícímu vzorku.

A.I. Section 406(c) 05.19

Výrobky podléhající zkáze nebo výrobky, které mohou být při
skladování nebezpečné, nebudou mezinárodním úřadem přijaty.
Žádné další předměty

Rule 7(6) 05.20

Obsahuje-li mezinárodní přihláška jakékoli další skutečnosti než ty,
které jsou požadovány nebo povoleny Ženevským, Haagským aktem, Společným
prováděcím řádem nebo Administrativními pokyny, mezinárodní úřad je ex officio
vymaže. Pokud je k mezinárodní přihlášce přiložen jakýkoli dokument jiný než
požadovaný nebo povolený, mezinárodní úřad může takový dokument vyřadit.

06 PŘEDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY MEZINÁRODNÍMU ÚŘADU

Komunikační kanály
06.01
Mezinárodní přihlášku přihlašovatel nebo jeho zástupce běžně zasílá
přímo mezinárodnímu úřadu. Z této zásady je však Haagským a Ženevským aktem
stanovena řada výjimek.
60 Article 4 06.02

Podle Haagského aktu může být mezinárodní přihláška podána
prostřednictvím úřadu smluvního státu, pokud to tento stát dovoluje. Navíc může
smluvní stát požadovat, že pokud má být považován za stát původu, bude uložení
podáno prostřednictvím jeho úřadu. Vzhledem k tomu, že takový požadavek nemusí
být oznámen generálnímu řediteli WIPO podle Haagského aktu, mezinárodní úřad
nezkoumá, zda-li mezinárodní přihláška, která se řídí výlučně nebo částečně
Haagským aktem byla podána prostřednictvím úřadu státu původu podle, kde je to na
místě, práva smluvního státu. Nedodržením tohoto požadavku nejsou dotčeny účinky
mezinárodního uložení v ostatních smluvních státech.

99 Article 4 06.03
Podle Ženevského aktu je možné, aby smluvní strany zakázaly nepřímé
Rule 13(2) podání, ale nejsou oprávněny takové podání přikázat. Pokud je mezinárodní přihláška

podaná do mezinárodního úřadu prostřednictvím úřadu, tento úřad může stanovit a
vybírat ve svůj prospěch poplatek, který pokryje náklady na práci spojenou
s manipulací s mezinárodní přihláškou. Úřad, který požaduje poplatek za předání
přihlášky, musí jeho výši a den splatnosti oznámit mezinárodnímu úřadu a tento
poplatek by neměl být vyšší než administrativní náklady za příjem a předání
mezinárodní přihlášky.
Rule 13(3)&(4) 06.04

Pokud se mezinárodní přihláška řídí výlučně nebo částečně Ženevským
aktem a je podaná prostřednictvím úřadu smluvní strany přihlašovatele, musí ji
mezinárodní úřad obdržet do jednoho měsíce od data přijetí přihlášky úřadem. Protože
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tato doba nemusí být dostatečná pro smluvní strany, jejichž právo vyžaduje
bezpečnostní prověrku, byla těmto smluvním stranám poskytnuta možnost oznámit
nahrazení této lhůty jednoho měsíce lhůtou šesti měsíců. Pokud není lhůta dodržena,
datem podání mezinárodní přihlášky je datum obdržení přihlášky mezinárodním
úřadem.
Datum podání mezinárodní přihlášky
06.05
Za předpokladu, že mezinárodní přihláška neobsahuje žádné
nedostatky vedoucí k posunutí data podání (viz odstavec B,II.06.07), mezinárodní
úřad přidělí mezinárodní přihlášce datum podání v souladu s následujícími zásadami:
Rule 13(3)(ii)

- v případě přímého podání
a v případě nepřímého podání
mezinárodních přihlášek jiných než mezinárodních přihlášek, které se řídí výlučně
Ženevským aktem, je datem podání datum, kdy mezinárodní úřad mezinárodní
přihlášku obdržel (viz. odstavce B.I.01.04 a následující);

Rule 13(3)(i)&(4)

- v případě nepřímých podání mezinárodních přihlášek, které se řídí výlučně
Ženevským aktem, je datem podání datum, kdy přihlášku obdržel úřad dotčené
smluvní strany přihlašovatele, za předpokladu, že ji mezinárodní úřad obdržel do
jednoho měsíce od tohoto data nebo do šesti měsíců v případě bezpečnostní prověrky
(viz část odstavce A.05.14 a B.II.06.04). Pokud není tento časový limit dodržen,
datem podání mezinárodní přihlášky je datum, kdy ji obdrží mezinárodní úřad.
Nedostatky mezinárodní přihlášky
Lhůta pro nápravu nedostatků

Rule 14(1) 06.06

Jestliže mezinárodní úřad shledá, že mezinárodní přihláška nesplňuje
v době, kdy ji mezinárodní úřad obdrží, příslušné požadavky, vyzve přihlašovatele,
aby učinil nezbytné opravy do tří měsíců od data výzvy zaslané mezinárodním
úřadem. Pokud není nedostatek přihlášky v této tříměsíční lhůtě odstraněn,
mezinárodní přihláška je považována za nepodanou a mezinárodní úřad vrátí všechny
poplatky uhrazené ve vztahu k přihlášce po odečtu částky, odpovídající základnímu
poplatku.
Nedostatky vedoucí k posunutí data podání mezinárodní přihlášky

Rule 14(2) 06.07

Pokud má mezinárodní přihláška k datu, kdy ji obdržel mezinárodní
úřad, nedostatek, který je předepsán jako nedostatek vedoucí k posunu data podání, je
datem podání to datum, kdy mezinárodní úřad obdrží opravu takového nedostatku.
Rule 14(3) Nedostatky, které jsou předepsány jako ty, které vedou k posunutí data podání
mezinárodní přihlášky jsou následující:
(a) mezinárodní přihláška není v jednom z předepsaných jazyků;
(b) v mezinárodní přihlášce chybí některá z následujících položek:
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(i) výslovné nebo implicitní vyznačení, že se žádá o
mezinárodní zápis podle Ženevského nebo Haagského aktu;
(ii) údaje umožňující stanovit totožnost přihlašovatele;
(iii) údaje dostatečné k tomu, aby mohl být přihlašovatel nebo
jeho zástupce, pokud je ustanoven, kontaktován;
(iv) vyobrazení nebo, v souladu s článkem 5(1)(iii) Ženevského
aktu, vzorek každého průmyslového vzoru, který je předmětem mezinárodní
přihlášky;
(v) určení alespoň jedné smluvní stany.
Nedostatky týkající se zákazu sebeurčení
99 Article 14(3) 06.08

Pokud smluvní strana určená podle Ženevského aktu, jejíž úřad je
úřadem průzkumovým, učinila prohlášení zakazující své vlastní určení (viz odstavec
A.05.22) a je označena v mezinárodní přihlášce jako smluvní strana přihlašovatele,
stejně jako určená smluvní strana, mezinárodní úřad k určení smluvní strany
nepřihlédne.
Nedostatky týkající se zvláštních požadavků oznámených smluvní
stranou nebo týkající se totožnosti původce, popisu a nároku
06.09

V případě, že nedostatek souvisí:

- se zvláštním požadavkem oznámeným smluvní stranou týkající se
přihlašovatele (viz odstavec A.05.13), nebo
- s jednou z dalších položek, které byly oznámeny smluvní stranou
podle článku 5(2) Ženevského aktu (konkrétně údaje týkající se totožnosti původce,
stručný popis a/nebo nárok, viz odstavec B.II.03.03),
jestliže přihlašovatel neodstraní takový nedostatek do předepsané lhůty tří měsíců, má
se za to, že mezinárodní přihláška neobsahuje určení předmětné smluvní strany.
06.10
Dále, napraví-li přihlašovatel nedostatek přihlášky, který se vztahuje k
článku 5(2) Ženevského aktu, datem mezinárodního zápisu je datum, kdy byla oprava
takového nedostatku obdržena mezinárodním úřadem nebo datum podání mezinárodní
přihlášky, kterékoli nastane později.

07 ZVEŘEJNĚNÍ MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU
99 Article 10(3)(a) 07.01
Centrální zveřejnění mezinárodního zápisu mající účinek ve všech
60 Article 6(3) určených smluvních stranách je jedním ze základních rysů systému mezinárodního

zápisu. Mezinárodní zápisy jsou zveřejněny mezinárodním úřadem v Mezinárodním
věstníku průmyslových vzorů a má se za to, že je ve všech smluvních stranách
Rule 17
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dostačujícím zveřejněním a nahrazuje kterékoli národní nebo regionální zveřejnění,
tak aby žádné další zveřejnění nebylo po vlastníkovi požadováno.
07.02
Nicméně pokud má smluvní strana na tom zájem, může mezinárodní
zápis dále zveřejnit, celý nebo z části (např. z důvodu překladu podrobností
obsažených v mezinárodním zápise do národního jazyka). V takovém případě však z
opětovného zveřejnění nesmějí pro vlastníka vyplývat žádné další povinnosti jako
dodání dalších vyobrazení průmyslového vzoru nebo placení dodatečných poplatků
úřadu smluvní strany.
Rule 26(2) 07.03

Zveřejnění Mezinárodního věstníku průmyslových vzorů se uskutečňuje
(pouze) na internetových stránkách WIPO. Vedle odpovídajících údajů týkajících se
mezinárodních zápisů věstník také obsahuje údaje o odmítnutích, zbavení platnosti,
změnách vlastnictví, opravách, obnovách atd. Věstník dále obsahuje všechna
oznámení učiněná smluvní stranou podle aktů a společného prováděcího řádu.

Rule 26(3) 07.04

Mezinárodní úřad sdělí úřadu každé smluvní strany datum, kdy je
každé vydání věstníku zpřístupněno na internetu. Toto sdělení je učiněno elektronicky
– e-mailem- v ten samý den, kdy se věstník na internetu objeví. Sdělením
mezinárodním úřadem úřadům smluvních stran se má za to, že se nahrazuje „zaslání“
věstníku, které stanovuje Ženevský a Haagský akt a zakládá tím samým okamžikem
datum příjmu věstníku úřady určených smluvních stran.

Rule 17(2) 07.05

Zveřejněný mezinárodní zápis ve věstníku obsahuje následující:
- odpovídající data zaznamenaná v mezinárodním rejstříku;
- vyobrazení průmyslového vzoru;

- pokud je odloženo zveřejnění, uvedení data, kdy uplyne doba odkladu
zveřejnění nebo kdy bude za uplynulou považována.
Načasování zveřejnění
Rule 17(1)(iii) 07.06

Obvykle je mezinárodní zápis zveřejněn šest měsíců do data
mezinárodního zápisu (viz odstavec B.II.04.57).
07.07
Z tohoto obecného pravidla, které dodržuje šestiměsíční lhůtu pro
zveřejnění mezinárodního zápisu, existují dvě výjimky.

Rule 17(1)(i) 07.08

Za prvé, požádá-li přihlašovatel o to, aby byl mezinárodní zápis
zveřejněn okamžitě.

07.09
Ono „okamžitě po zápisu“ je však bráno s jistou rezervou. Po pravdě,
je-li požadováno okamžité zveřejnění „okamžitě“ musí být chápáno tak, že ke
zveřejnění dojde jakmile jsou učiněny všechny nezbytné technické přípravy pro zápis
průmyslového vzoru, jistý čas tedy zákonitě uběhne.
Rule 17(1)(ii) 07.10

Druhá výjimka z pravidla o zveřejnění po šesti měsících se týká těch
mezinárodních zápisů, pro které je požádáno o odklad zveřejnění. V takovém případě
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se mezinárodní zápis zveřejní ihned po datu, kdy uplyne lhůta pro odklad zveřejnění
nebo je za uplynulou považována.
Odklad zveřejnění
Důsledky odkladu zveřejnění
Rule 16(3) 07.11

V případě odkladu zveřejnění se nevyžaduje úhrada poplatku za
zveřejnění v době při podání mezinárodní přihlášky. Dále, v případě mezinárodní
přihlášky, která se řídí výlučně Ženevským aktem, lze vyobrazení průmyslového
vzoru dočasně nahradit skutečnými vzorky za předpokladu, že průmyslový vzor je
dvourozměrný. Důvodem, proč je povoleno předložit vzorky namísto vyobrazení, je
nezvyšovat přihlašovateli náklady za pořizování kvalitních vyobrazení tam, kde se
žádá o odložení zveřejnění a kde případně může dojít k rozhodnutí nepřistoupit ke
zveřejnění (a ochraně) průmyslového vzoru. Úhrada poplatku za zveřejnění a dodání
vyobrazení jsou však podmínkami, které je nutno splnit, aby ke zveřejnění
mezinárodního zápisu došlo a musí se uskutečnit ne později než tři měsíce před
uplynutím doby odkladu zveřejnění.
07.12
Povinnost uhradit poplatek za zveřejnění a, kde je to na místě, dodat
vyobrazení ne později než tři měsíce před vypršením doby odkladu zveřejnění platí
také pro situace, kde je doba odkladu zveřejnění „považována za uplynulou“. To
odpovídá situacím podle článku 11(4)(a) Ženevského aktu a článku 6(4)(b)
Haagského aktu, kdy přihlašovatel požaduje dřívější zveřejnění než to, které vyznačil
v žádosti o odklad zveřejnění.

Rule 16(5) 07.13

Neuhrazení poplatku za zveřejnění nebo nedodání vyobrazení více než
tři měsíce před uplynutím doby odkladu zveřejnění vede ke zrušení mezinárodního
zápisu. Zrušení bude úplné v případě, že nebude zaplacen poplatek, ale jen částečné
v případě nedodání vyobrazení.
Doby odkladu zveřejnění
07.14
Podmínky, které upravují platnou dobu odkladu zveřejnění v kterékoli
dané situaci, záleží na právu různých národní nebo regionálních systémů smluvních
stran určených v mezinárodní přihlášce, včetně případu smluvních stran, které
neumožňují odklad zveřejnění vůbec.

60 Article 6(4)(a) 07.15

U smluvních stran určených podle Haagského aktu je maximální doba
odkladu zveřejnění 12 měsíců.

99 Article 11(1) 07.16
Podle Ženevského aktu se v zásadě rozumí, že každá smluvní strana
Rule 16(1)(a) umožňuje předepsanou dobu odkladu zveřejnění 30 měsíců, pokud neoznámila

v prohlášení generálnímu řediteli WIPO, že umožňuje pouze kratší dobu – nebo že
neumožňuje žádný odklad zveřejnění (viz odstavce A.05.07 a 05.08).
07.17
Z toho vyplývá, že u mezinárodní přihlášky, která se řídí výlučně
Ženevským aktem (tj. ve vztahu ke které všechny určené smluvní strany byly určeny
podle Ženevského aktu), obsahuje-li žádost o odklad zveřejnění, lze v zásadě požádat
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o takový odklad až po dobu 30 měsíců od data podání nebo, kde je uplatněno právo
přednosti, od data práva přednosti. Avšak:
99 Article 11(2)(ii)

- jestliže taková přihláška zahrnuje určení jediné smluvní strany, která
učinila prohlášení, v jehož souladu je doba odkladu zveřejnění podle její legislativy
kratší, než předepsaná doba 30 měsíců, potom se zveřejnění uskuteční po uplynutí
doby stanovené v prohlášení;

99 Article 11(2)(ii)

- jestliže taková přihláška zahrnuje určení více než jedné smluvní
strany, které učinily prohlášení, v jejichž souladu je doba odkladu zveřejnění kratší
než předepsaná doba 30 měsíců, potom se zveřejnění uskuteční po uplynutí nejkratší
doby oznámené v těchto prohlášeních;
- jestliže taková přihláška zahrnuje určení smluvní strany, která učinila
prohlášení, v jehož souladu není odklad zveřejnění podle práva této strany možný
vůbec, podléhá taková přihláška odlišnému režimu, který záleží na tom, zda jsou
k přihlášce přiložena vyobrazení nebo vzorky podaného průmyslového vzoru. Zásady
jsou následující:

99 Article 11(3)(i)

Rule 16(2)

99 Article 11(3)(ii)

(i) jestliže jsou k mezinárodní přihlášce přiložena vyobrazení
průmyslového vzoru, mezinárodní úřad oznámí přihlašovateli, že žádost o odklad
zveřejnění je neslučitelná s určením dotčené smluvní strany. Jestliže vlastník nevezme
určení této smluvní strany zpět během jednoho měsíce od data oznámení zaslaného
mezinárodním úřadem, na žádost o odklad zveřejnění nebude brán ohled.
(ii) pokud jsou k mezinárodní přihlášce přiloženy vzorky
průmyslového vzoru, mezinárodní úřad nevezme určení dotčené smluvní stany
v úvahu a v tomto smyslu informuje přihlašovatele.

Rule 16(1)(b) 07.18

Pokud se mezinárodní přihláška řídí výlučně nebo zčásti Haagským
aktem (tj. vzhledem ke které je alespoň jedna smluvní strana určena podle Haagského
aktu), doba odkladu zveřejnění nemůže být delší než 12 měsíců ode dne podání, nebo
kde je uplatněno právo přednosti, ode dne práva přednosti dotčené přihlášky. Jinými
slovy, určení smluvní strany podle Haagského aktu lze považovat za ekvivalent určení
smluvní strany, která učinila prohlášení o maximální době odkladu zveřejnění 12
měsíců.
Neoficiální oznámení o uplynutí odkladu zveřejnění

Rule 16(3)(b) 07.19

Šest měsíců před uplynutím doby odkladu zveřejnění zašle
mezinárodní úřad vlastníku mezinárodního zápisu, stejně jako jeho zástupci (pokud je
ustanoven), neoficiální oznámení s vyznačením data, do kdy má být uhrazen poplatek
za zveřejnění a předložena vyobrazení.
Události během odkladu zveřejnění

07.20
Odklad zveřejnění se počítá od data podání mezinárodní přihlášky,
nebo od data práva přednosti, pokud je nárokováno. Během doby odkladu zveřejnění
může vlastník s ohledem na mezinárodní zápis provádět následující:
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Žádost o dřívější zveřejnění
60 Article 6(4)(b) 07.21
Vlastník může požádat o dřívější zveřejnění – tj. zveřejnění před
99 Article 11(4)(a) uplynutím doby odkladu zveřejnění, o který dříve požádal, ve vztahu ke kterémukoli

nebo všem průmyslovým vzorům obsaženým v mezinárodním zápise. Odklad
zveřejnění se poté považuje za uplynulý v den, kdy mezinárodní úřad obdrží žádost o
dřívější zveřejnění.
Žádost o poskytnutí výpisu nebo o povolení přístupu
07.22
V zásadě jsou mezinárodní přihlášky a mezinárodní zápisy až do
zveřejnění mezinárodním úřadem drženy v utajení. Tato zásada utajení platí také pro
všechny dokumenty, které jsou k mezinárodní přihlášce přiloženy. Existují však
situace, kdy je v zájmu vlastníka upustit od utajení, např. z důvodu uplatnění svých
99 Article 11(4)(b) práv před soudem nebo třetími stranami. Proto může vlastník požádat mezinárodní
úřad o poskytnutí výpisu mezinárodního zápisu třetí straně, kterou určí, nebo zmocnit
třetí stranu k přístupu do mezinárodního zápisu.
Vzdání se nebo omezení
60 Article 6(4)(b) 07.23
Vlastník se může vzdát mezinárodního zápisu ve vztahu ke všem
99 Article 11(5) určeným smluvním stranám. V takovém případě průmyslový/é vzor/y, který/é

je/jsou předmětem mezinárodního zápisu nebude/ou zveřejněn/y. Vlastník může
také mezinárodní zápis omezit pro všechny určené smluvní strany, ve vztahu pouze k
některým průmyslovým vzorům, které jsou předmětem mezinárodního zápisu. V
takovém případě budou zveřejněny pouze ty průmyslové vzory, které nebudou
omezením dotčeny.
A.I. Section 601 07.24

Pokud je odloženo zveřejnění mezinárodního zápisu, musí mezinárodní
úřad obdržet žádost o záznam omezení nebo vzdání se týkající se takového zápisu, v
souladu s příslušnými požadavky (viz odstavce B.II.15.01 a následující a 16.01 a
následující), ne později než tři měsíce před uplynutím doby odkladu zveřejnění. Neníli lhůta dodržena, mezinárodní zápis je zveřejněn po uplynutí doby odkladu zveřejnění
bez ohledu na žádost o záznam omezení nebo vzdání se. Nicméně za předpokladu, že
žádost o omezení nebo vzdání se je v souladu s příslušnými požadavky, omezení nebo
vzdání se je zaznamenáno do mezinárodního rejstříku.
Dodání utajených kopií průzkumovým úřadům; utajení

60 Article 6(4)(d) 07.25
Mezinárodní úřad dodržuje zásadu utajení každé mezinárodní přihlášky
99 Article 10(4) a mezinárodního zápisu až do jejich zveřejnění.
99 Article 10(5)(a) 07.26

Jakmile ke zveřejnění dojde, mezinárodní úřad zašle kopii zveřejnění
mezinárodního zápisu každému určenému úřadu. Pokud je však zveřejnění odloženo,
průzkumové úřady jsou postaveny před situaci, kdy mají vykonat průzkum přihlášek,
ale nevědí, zda mezinárodní zápis, jehož zveřejnění bylo odloženo, nepředstavuje
starší právo. Tuto situaci řeší mezinárodní úřad tím, že ihned po provedení zápisu
povinně zašle kopii mezinárodního zápisu spolu s veškerou dokumentací, která byla k
mezinárodní přihlášce přiložena, každému úřadu, který mezinárodnímu úřadu
oznámil, že si přeje dostávat tyto kopie, a který byl v mezinárodní přihlášce určen.

53

99 Article 10(5)(b) 07.27

V takovém případě je úřad povinen držet mezinárodní zápis v utajení
až do jeho zveřejnění a přijatou dokumentaci může použít pouze za účelem průzkumu
jiných přihlášek. Obsah mezinárodního zápisu nesmí zpřístupnit žádné osobě mimo
úřad, kromě účelu správního nebo soudního řízení znamenajícího spor o oprávnění
podat mezinárodní přihlášku, na které je mezinárodní zápis založen.

07.28
Jestliže průzkumový úřad dojde k závěru, že předmětem přihlášky je
průmyslový vzor podobný se vzorem, který je předmětem nezveřejněného
mezinárodního zápisu, vzešlého ze starší přihlášky, jehož utajenou kopii úřad
obdržel, musí pozastavit řízení o pozdější přihlášce, dokud není mezinárodní zápis
zveřejněn, neboť nemůže zpřístupnit vlastníku pozdější přihlášky obsah
mezinárodního zápisu.
07.29
Úřad může oznámit vlastníku pozdější přihlášky skutečnost, že řízení o
jeho přihlášce je pozastaveno z důvodu možného konfliktu s dosud nezveřejněným
zápisem vzešlým ze starší přihlášky. Je-li pozdějším podáním také mezinárodní zápis,
průzkumový úřad odmítne účinek tohoto pozdějšího mezinárodního zápisu, dokud
nebude starší nezveřejněný mezinárodní zápis zveřejněn a dokud nedojde k
rozhodnutí o konfliktu mezi oběma zápisy.
Rule 10(1)(ii) 07.30

Je-li k mezinárodní přihlášce přiložen vzorek místo vyobrazení, určené
průzkumové úřady obdrží vzorek spolu s kopií mezinárodního zápisu. Proto skutečný
počet exemplářů vzorků přiložených k mezinárodní přihlášce v případech, kdy vzorky
mohou nahradit vyobrazení (viz odstavce B.II.05.14 až 05.16), odpovídá počtu
smluvních stran určených v mezinárodní přihlášce podle Ženevského aktu, jejichž
úřady jsou úřady průzkumovými a jež učinily oznámení podle článku 10(5)
Ženevského aktu – plus jeden exemplář pro mezinárodní úřad.

08 MEZINÁRODNÍ ZÁPIS

Zápis do mezinárodním rejstříku
Rule 15(1) 08.01

Pokud mezinárodní úřad shledá, že mezinárodní přihláška splňuje
příslušné požadavky, zapíše průmyslový vzor do mezinárodního rejstříku a vlastníku
zašle osvědčení. Stane se tak bez ohledu na to, zda bylo nebo nebylo požádáno o
odklad zveřejnění mezinárodního zápisu.

Rule 15(2) 08.02

Mezinárodní zápis obsahuje:

- všechny údaje obsažená v mezinárodní přihlášce, kromě kteréhokoli
nároku na právo přednosti, pokud je datum dřívějšího podání starší než šest měsíců
před datem podání mezinárodní přihlášky;
- každé vyobrazení průmyslového vzoru;
- datum mezinárodního zápisu;
- číslo mezinárodního zápisu;
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- odpovídající třídu mezinárodního třídění, jak byla stanovena
mezinárodním úřadem.
Datum mezinárodního zápisu
08.03
V zásadě je datem mezinárodního zápisu datum podání mezinárodní
přihlášky (viz odstavec B.II.06.05). Pokud však má mezinárodní přihláška k datu,
kdy ji obdržel mezinárodní úřad, nedostatek, který souvisí s některou z dalších
položek, které byly oznámeny smluvní stranou Ženevského aktu (konkrétně totožnost
původce, stručný popis a/nebo nárok; viz odstavec B.II.06.09), datem mezinárodního
zápisu je datum, ke kterému mezinárodní úřad obdržel nápravu takového nedostatku,
nebo datum podání mezinárodní přihlášky, podle toho, co nastane později.

09 ODMÍTNUTÍ OCHRANY

Oznámení odmítnutí
09.01
Podle Haagské dohody neznamená slovo „odmítnutí“ konečné
rozhodnutí o odmítnutí ochrany, které by znamenalo, že rozhodnutí dále nepodléhá
přezkumu nebo odvolání. Vše, co se vyžaduje, je, aby během příslušné lhůty pro
odmítnutí (viz odstavce B.II.09.07 a následující) určený úřad stanovil důvody, které
by mohly být relevantní pro odůvodnění vedoucí k odmítnutí ochrany. Jinými slovy,
během příslušné lhůty pro odmítnutí musí být pouze oznámena předběžná námitka.
Proto může být odmítnutí prakticky založeno na:
- námitce (stále předběžné) vyplývající z průzkumu provedeného
úřadem ex officio;
- námitce podané třetí stanou. Je třeba zdůraznit, že podle znění
Haagské dohody i pouhá skutečnost, že byla podána námitka proti mezinárodnímu
zápisu, musí být oznámena mezinárodnímu úřadu jako „odmítnutí ochrany na základě
námitky“. To nepředjímá konečné rozhodnutí dotčeného úřadu o námitce.
Důvody odmítnutí
60 Article 8(1) 09.02
Každá určená smluvní strana má právo na svém území odmítnout
99 Article 12)(1) udělit ochranu mezinárodnímu zápisu. Toto odmítnutí může být celkové nebo

částečné v tom smyslu, že může platit na všechny průmyslové vzory, které jsou
předmětem mezinárodního zápisu, nebo pouze na některé z nich.
09.03
Ochranu nelze odmítnout z těch důvodů, že mezinárodní zápis
nesplňuje formální požadavky, protože každá smluvní strana má za to, že tyto
požadavky již byly dříve uspokojeny vykonáním průzkumu mezinárodním úřadem.
Např. určený úřad nesmí odmítnout ochranu na základě toho, že nebyly uhrazeny
požadované poplatky nebo že kvalita vyobrazení není dostačující, protože takové
prověření je výlučně na zodpovědnosti mezinárodního úřadu.
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Rule 9(4) 09.04

Obdobně smluvní strana nesmí odmítnout účinky mezinárodního
zápisu na základě toho, že nebyly dodrženy požadavky na formu vyobrazení, protože
je jich více nebo se liší od požadavků na vyobrazení, které byly oznámeny smluvní
stranou (viz odstavce B.II.05.09 a následující). Smluvní strana však může odmítnout
ochranu na základě toho, že vyobrazení nedostatečně vyjevuje vzhled průmyslového
vzoru. V takovém případě by důvod odmítnutí byl věcné povahy, a to, že průmyslový
vzor není dostatečně vyjeven a nikoli formálního důvodu, že vyobrazení např.
neobsahuje povrchové stínování.

99 Article 13(2) 09.05
Ve zvláštním případě, kdy je podle oznámení o odmítnutí ochrany na
Rule 18(3) základě nedostatku jednotnosti průmyslového vzoru (viz část A.I, odstavec 05,09)
A.I. Section 502 mezinárodní zápis rozdělen před úřadem určené smluvní strany, aby takový důvod

odmítnutí překonal, musí úřad tuto skutečnosti oznámit mezinárodnímu úřadu a
současně poskytnout následující informace:
- úřad, který oznámení učinil;
- číslo dotčeného mezinárodního zápisu;
- čísla průmyslových vzorů, která jsou předmětem rozdělení před
úřadem; a
- čísla výsledných národních nebo regionálních přihlášek nebo zápisů.
09.06
Není v kompetenci mezinárodního úřadu vyjadřovat názor na
oprávněnost odmítnutí ochrany nebo jakýmkoli způsobem intervenovat pro urovnání
věcných záležitostí, které z odmítnutí vyplynou.
Lhůty pro odmítnutí
Rule 18 09.07

Odmítnutí ochrany musí být oznámeno mezinárodnímu úřadu během
předepsané lhůty. Ke kterémukoli odmítnutí zaslanému po uplynutí lhůty mezinárodní
úřad, jako k takovému, nepřihlédne (viz odstavce B.I.02.01 a následující).

Rule 18(1)(a) 09.08
V zásadě je lhůta pro oznámení odmítnutí šest měsíců od data
Rule 19(a)(iii) zveřejnění mezinárodního zápisu.
Rule 18(1)(b) 09.09

Kterákoli smluvní stana Ženevského aktu, jejíž úřad je úřadem
průzkumovým nebo jejíž právo umožňuje námitkové řízení, však může prohlásit, že u
mezinárodních zápisů, ve kterých je určena podle Ženevského aktu, je lhůta šesti
měsíců nahrazena lhůtou 12 měsíců.

A.I. Section 501

09.10
Za účelem určení, zda oznámení odmítnutí ochrany je učiněno v platné
lhůtě, je rozhodující datum odeslání oznámení odmítnutí dotčeným úřadem. V
případě odeslání oznámení odmítnutí poštou, je datum určeno poštovním razítkem.
Je-li poštovní razítko nečitelné nebo chybí, bude mezinárodní úřad s oznámením
nakládat, jako by bylo odesláno 20 dní před datem, kdy jej skutečně mezinárodní úřad
obdržel; pokud ovšem by toto datum bylo starší, než datum kteréhokoli odmítnutí
nebo datum odeslání uvedené v oznámení, s oznámením bude nakládáno, jako by bylo
odesláno v toto pozdější datum. V případě oznámení zaslaném doručovací službou
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bude datum odeslání určeno na základě informací zaznamenaných doručovací
službou.
Řízení o odmítnutí ochrany
Rule 18(2)(a) 19.11

Oznámení odmítnutí ochrany se musí vztahovat pouze k jednomu
mezinárodnímu zápisu. Musí být také datováno a podepsáno úřadem, které rozhodnutí
učinil.
Obsah oznámení

Rule 18(2)(b) 19.12

Oznámení o odmítnutí ochrany musí obsahovat následující informace a

údaje:
- úřad, který rozhodnutí učinil;
- číslo mezinárodního zápisu;
- všechny důvody, na základě kterých je ochrana odmítnuta, spolu s
odkazem na odpovídající podstatná ustanovení zákona;
- jestliže důvody odkazují na podobnost s průmyslovým vzorem, který
je předmětem starší národní, regionální nebo mezinárodní přihlášky nebo zápisu,
všechna odpovídající data týkající se takového průmyslového vzoru, včetně data a
čísla podání nebo zápisu, data práva přednosti (pokud je uplatněno) a kopie
vyobrazení staršího průmyslového vzoru (pokud je vyobrazení dostupné veřejnosti,
viz odstavce B.II.07.11 a následující) a jména a adresy vlastníka předmětného
průmyslového vzoru1 ;
předmětem
nevztahuje;

- jestliže se odmítnutí netýká všech průmyslových vzorů, které jsou
mezinárodního zápisu, ty, na které se odmítnutí vztahuje nebo

- jestliže může být odmítnutí předmětem přezkumu nebo odvolání,
lhůta, přiměřená vzhledem k okolnostem, pro podání žádosti o přezkum nebo
odvolání se proti odmítnutí ochrany a správní orgán, ke kterému lze takovou žádost o
přezkum nebo odvolání podat; dále bude uvedeno, zda musí být tato žádost o přezkum
nebo odvolání podána prostřednictvím zástupce, jež má adresu na území smluvní
strany, jejíž úřad odmítnutí vydal. V tomto případě jsou požadavky na ustanovení
zástupce stanoveny právem a praxí dotčené smluvní strany;
- datum, kdy bylo odmítnutí vydáno.

1

V případě odmítnutí na základě podobnosti se vzorem, který je předmětem staršího zápisu, který nebyl dosud
zveřejněn (zvláště proto že má odklad zveřejnění) nebude moci úřad poskytnout údaje týkající se sporného staršího
průmyslového vzoru vzhledem k tomu, že je nezbytné držet kopii takového staršího zápisu v utajení. V takovém
případě bude muset úřad ve svém oznámení jako důvod odmítnutí uvést podobnost se starším nezveřejněným
zápisem. Vlastník pozdějšího mezinárodního zápisu obdrží podrobný obsah staršího záznamu jakmile se
zveřejnění uskuteční. Lhůty platné pro podání odvolání proti odmítnutí budou patřičně upraveny.
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09.13
Odmítnutí musí stanovit důvody, na kterých je založeno, aby mohl
vlastník učinit rozhodnutí, jak nejlépe čelit těmto důvodům v přezkumném nebo
odvolacím řízení před dotčeným úřadem nebo jiným dotčeným orgánem.
09.14
Požadavek uvést v oznámení odmítnutí všechny důvody, na jejichž
základě je ochrana odmítnuta, nebrání tomu, aby následně během řízení před úřadem
byly vzneseny nové důvody, dokonce i po uplynutí lhůty pro odmítnutí jako výsledek
vlastníkovy reakce na odmítnutí nebo během odvolacího řízení, o něž vlastník
požádal, protože je vlastník o těchto důvodech informován během předmětného
řízení.
Záznam a zveřejnění odmítnutí; předání kopie vlastníkovi
Rule 18(5)&(6) 09.15

Odmítnutí ochrany je oznámeno mezinárodnímu úřadu úřadem
příslušné smluvní strany. Mezinárodní úřad zaznamená toto odmítnutí v
mezinárodním rejstříku (pokud je za jako takové považováno; viz odstavec
B.II.09.18), zveřejní je ve věstníku a předá kopii oznámení vlastníku dotčeného
mezinárodního zápisu.
Jazyk oznámení odmítnutí ochrany
09.16
Odmítnutí může být oznámeno mezinárodnímu úřadu buď v anglickém
nebo ve francouzském jazyce, dle volby úřadu, který oznámení činí. Odmítnutí je
zaznamenáno a zveřejněno. Vlastník obdrží od mezinárodního úřadu kopii oznámení
odmítnutí v jazyce, ve kterém bylo zasláno úřadem určené smluvní strany.
Vadné oznámení odmítnutí
09.17
Existují dva druhy vadných odmítnutí – ta, která lze napravit a ta, která
vedou k tomu, že oznámení o odmítnutí ochrany není mezinárodním úřadem
považováno za jako takové.

Rule 19(1)(a) 09.18

Oznámení o odmítnutí není mezinárodním úřadem považováno za jako
takové (a proto není zapsáno do mezinárodního rejstříku) jestliže:

- neobsahuje číslo mezinárodního zápisu (pokud jiný údaj obsažený v
oznámení neumožní mezinárodnímu úřadu identifikovat dotčený mezinárodní zápis);
- neuvádí žádné důvody odmítnutí; nebo
- bylo zasláno mezinárodnímu úřadu po uplynutí platné lhůty (šest
nebo 12 měsíců, dle případu; viz. odstavce 09.07 a následující).
Rule 19(1)(b) 09.19

Ve všech třech případech nicméně mezinárodní úřad předá kopii
oznámení vlastníku a informuje ho (a současně úřad, který oznámení vydal), že
oznámení nepovažuje za jako takové a uvede pro to důvody.
09.20
Pro vlastníka mezinárodního zápisu
je užitečné obdržet od
mezinárodního úřadu kopie takových oznámení odmítnutí (ač nebyly považovány za
jako takové, a proto nebyly zapsány do mezinárodního rejstříku), neboť je informován
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o možných důvodech odmítnutí v dotčené smluvní straně. Např. by mohla třetí strana
iniciovat řízení o prohlášení neplatnosti proti určení, na základě stejných důvodů,
které byly uvedeny úřadem ve vadném oznámení odmítnutí.
Rule 19(2) 09.21

Jestliže je oznámení vadné z jiného důvodu (např. není podepsáno
úřadem nebo neuvádí datum odmítnutí), mezinárodní úřad přesto zapíše odmítnutí do
mezinárodního rejstříku a předá kopii (vadného) oznámení vlastníku. Na žádost
vlastníka mezinárodní úřad vyzve dotčený úřad, aby své oznámení neprodleně
opravil.
09.22
Pokud úřad opraví své oznámení odmítnutí, které stanovuje lhůtu pro
podání žádosti o přezkum nebo odvolání, stanoví také, pokud je to na místě, novou
lhůtu (např. počínaje datem, kdy je opravené oznámení odesláno mezinárodnímu
úřadu), lépe s určením data, kdy tato nově stanovená lhůta uplyne.
Řízení následující po oznámení odmítnutí

60 Article 8(3) 09.23
Pokud vlastník mezinárodního zápisu obdrží prostřednictvím
99 Article 12(3)(b) mezinárodního úřadu oznámení odmítnutí ochrany, má stejná práva a opravné

prostředky (jako přezkum nebo odvolání se proti odmítnutí), jako by byl průmyslový
vzor podán přímo u úřadu, který oznámení odmítnutí vydal. Mezinárodní zápis proto
ve vztahu k dotčené smluvní straně podléhá stejným řízením, jaká by platila pro
přihlášky k zápisu podané u úřadu této smluvní strany.
09.24
Při podání žádosti o přezkum nebo odvolání proti rozhodnutí o
odmítnutí nebo při reakci na námitky může vlastník, dokonce i když to právo dotčené
smluvní strany nevyžaduje, shledat užitečným ustanovit si místního zástupce, který je
obeznámen s právem a praxí (a také jazykem) úřadu, který odmítnutí vydal.
Ustanovení takového zástupce je naprosto mimo rozsah Haagské dohody a
prováděcího řádu a řídí se právem a praxí dotčené smluvní strany.
Oznámení zpětvzetí odmítnutí
99 Article 12(4) 09.25
Úřad, který vydal oznámení odmítnutí může toto oznámení vzít zpět
Rule 18(4)(a) zvláště po podání odvolání vlastníkem. Oznámení zpětvzetí odmítnutí se musí týkat

pouze jednoho mezinárodního zápisu. Dále musí být
příslušným úřadem.
Rule 18(4)(b) 09.26

datováno a podepsáno

Oznámení zpětvzetí odmítnutí musí obsahovat následující informace a

údaje:
- úřad, který oznámení učinil;
- číslo mezinárodního zápisu;
- pokud se zpětvzetí netýká všech průmyslových vzorů, které jsou
předmětem odmítnutí, ty, na které se odmítnutí vztahuje nebo nevztahuje;
- datum, kdy bylo odmítnutí vzato zpět.
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Rule 18bis(2) 09.27

Zpětvzetí odmítnutí úřadem, který zaslal oznámení odmítnutí, může
mít také formu prohlášení za tím účelem, že se dotčený úřad rozhodl udělit ochranu
mezinárodním průmyslovým vzorům, nebo některým z průmyslových vzorů, podle
toho, co platí, které jsou předmětem mezinárodního zápisu.

Rule 18(5), (6) 09.28
Mezinárodní úřad zaznamená každé zpětvzetí nebo prohlášení o
& 18bis(3) udělení ochrany do mezinárodního rejstříku a kopii předá vlastníkovi. Toto

zpětvzetí nebo prohlášení se také zveřejní ve věstníku.

10 PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ OCHRANY

Prohlášení o udělení ochrany v případě absence předchozího oznámení o
odmítnutí ochrany
Rule 18bis(1)(a) 10.01

Úřad určené smluvní strany, který nesdělil oznámení o odmítnutí, může
během příslušné lhůty pro odmítnutí zaslat do mezinárodního úřadu prohlášení v tom
smyslu, že ochrana v dotčené smluvní straně je průmyslovým vzorům, které jsou
předmětem mezinárodního zápisu, udělena.
10.02
Ovšem ze skutečnosti, že takové prohlášení o udělení ochrany nebylo
úřadem zasláno, nevyplývají žádné právní důsledky. Nadále platí, že průmyslové
vzory, které jsou předmětem mezinárodního zápisu, jsou chráněny, pokud nebylo
zasláno žádné oznámení o odmítnutí ochrany během příslušné lhůty pro odmítnutí
ochrany.
Zaslání prohlášení o udělení ochrany

Rule 18bis(1)(b) 10.03

V prohlášení o udělení ochrany musí být uveden název úřadu, který je
zasílá, a číslo mezinárodního úřadu, ke kterému se vztahuje. Protože dle své definice
se prohlášení musí vztahovat na všechny průmyslové vzory, pro které je ochrana
požadována v dotčené smluvní straně, prohlášení se nesmí vztahovat jen na některé
průmyslové vzory.

Rule 18bis(3) 10.04

Mezinárodní úřad zaznamená každé prohlášení o udělení ochrany
v mezinárodní rejstříku, patřičně informuje vlastníka a bylo-li prohlášení sděleno nebo
může být reprodukováno jako konkrétní dokument, zašle kopii takového dokumentu
vlastníkovi.Takové prohlášení je také zveřejněno ve věstníku.

11 ÚČINKY MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU

Účinky mezinárodního zápisu vzhledem ke smluvním stranám určeným podle
Ženevského aktu
11.01
Ženevský akt následně umožňuje uznání dvou souborů účinků
mezinárodního zápisu.
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99 Article 14(1) 11.02

Na začátku má mezinárodní zápis minimálně stejný účinek v každé
určené smluvní straně, jako řádně podaná přihláška podle práva smluvní strany. Tyto
účinky, jejichž uznání každou smluvní stranou je minimální („přinejmenším“)
podmínkou, nastávají dnem mezinárodního zápisu. Jedním z důsledků je, že kterákoli
smluvní strana, která poskytuje prozatímní ochranu zveřejněným národním nebo
regionálním přihláškám, musí také poskytnout tento typ ochrany zveřejněným
mezinárodním zápisům, ve kterých je určena.

99 Article 14(2) 11.03

Následně v každé určené smluvní straně, jejíž úřad neoznámil
odmítnutí ochrany, má mezinárodní zápis stejný účinek jako udělení ochrany podle
práva této smluvní strany. Účinky udělené ochrany začínají běže nejpozději od data
uplynutí příslušné lhůty (šest nebo 12 měsíců, dle případu).

99 Article 14(2) 11.04
Dále může smluvní strana, jejíž úřad je úřadem průzkumovým, nebo
Rule 18(1)(c) jejíž právo dává možnost podání námitek proti udělení ochrany, učiněním

odpovídajícího prohlášení u generálního ředitele WIPO, dále omezit tuto zásadu,
čímž musí mít mezinárodní zápis účinek udělení ochrany nejpozději od data uplynutí
lhůty pro odmítnutí. Taková smluvní strana může určit, že mezinárodní záznam bude
mít tento účinek nejpozději:
- v době stanovené v prohlášení, které může být pozdější, než datum
uplynutí řádné lhůty pro odmítnutí, ale která nesmí být delší než šest měsíců od tohoto
data (v takovém případě začíná účinek udělení ochrany v době stanovené v tomto
prohlášení), nebo
- v době, kdy je ochrana udělena podle práva smluvní strany, kde bylo
rozhodnutí týkající se udělení ochrany neúmyslně nesděleno; v tomto případě úřad
dotčené smluvní strany patřičně uvědomí mezinárodní úřad a poté se vynasnaží
neprodleně sdělit své rozhodnutí vlastníku mezinárodního zápisu.
99 Article 14(2)(c) 11.05

Účinek udělení ochrany, jak je popsán výše, platí pro průmyslový vzor
nebo vzory, které jsou předmětem zápisu, jak ho obdržel z mezinárodního úřadu
určený úřad nebo, tam, kde je to na místě, jak byl pozměněn v řízení před tímto
úřadem.
11.06
Slovo „nejpozději“ znamená, že každá smluvní stana má možnost
uznat, že mezinárodní zápis má účinek udělené ochrany podle vlastního práva dříve,
například od data mezinárodního zápisu. Navíc se rozumí, že pokud byl hromadný
mezinárodní zápis odmítnut ve vztahu k pouze některým průmyslovým vzorům
obsaženým v zápise, ochrana mezinárodního zápisu podle příslušného práva je
omezena na ty průmyslové vzory, které nejsou předmětem oznámení odmítnutí.

99 Article 14(2)(b) 11.07

Pokud bylo odmítnutí ochrany oznámeno a následně vzato zpět (úplně
nebo částečně,) musí být poskytnuty mezinárodnímu zápisu účinky udělení ochrany
podle práva dotčené smluvní strany v rozsahu, ve kterém je odmítnutí vzato zpět,
nejpozději od data zpětvzetí. Také v tomto případě slovo „nejpozději“ znamená, že
každá smluvní strana má možnost uznat, že účinek ochrany podle vlastního
příslušného práva začíná dříve, například retroaktivně od data mezinárodního zápisu.
Slova „v rozsahu, ve kterém je oznámení odmítnutí vzato zpět“ znamená, že pokud je
odmítnutí vzato zpět ve vztahu jen k některým průmyslovým vzorům, které byly
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předmětem oznámení, ochrana podle příslušného práva se nevztahuje na průmyslové
vzory, vzhledem ke kterým nebylo oznámení odmítnutí vzato zpět. Protože vzetí
odmítnutí zpět může mít podobu prohlášení o udělení ochrany, výše uvedené platí, jeli takové prohlášení vydáno v kontextu vzetí zpět odmítnutí ochrany (viz odstavec
B.II.09.27).
11.08
Úřad určené smluvní strany může během příslušné lhůty pro odmítnutí
ochrany zaslat mezinárodnímu úřadu prohlášení o udělení ochrany, nesdělil-li do té
doby oznámení o odmítnutí a rozhodl se přijmout účinky mezinárodního zápisu (viz
odstavec B.II.10.01). V takovém případě může mít mezinárodní zápis v souladu
s právem určené smluvní strany účinek udělení ochrany např. od data ke kterému
prohlášení o udělení ochrany bylo vydáno, protože každá smluvní strana má možnost
uznat, že účinek ochrany začíná k dřívějšímu datu. Co se týče nejzazšího data, ke
kterému musí být ochrana udělena, zásady obsažené v odstavcích B.II.11.03 a 11.04
zůstávají v platnosti.
Účinky mezinárodního zápisu ve vztahu ke smluvní straně určené podle
Haagského aktu
60 Article 8(1) 11.09
& 11(1)(b) měsíců

Pokud není oznámeno odmítnutí ochrany během předepsané lhůty šesti
smluvní stranou
určenou podle Haagského aktu, nastávají účinky
mezinárodního zápisu v této smluvní straně od data mezinárodního zápisu. Nicméně
ve smluvní straně, která provádí průzkum novosti nabývá mezinárodní zápis účinku
od uplynutí lhůty pro odmítnutí, pokud domácí právo nestanovuje dřívější datum pro
zápisy učiněné u vlastního národního úřadu. Dále, jestliže podle ustanovení domácího
práva smluvního státu, který provádí průzkum novosti, ochrana začíná pozdějším
datem, než je datum mezinárodního zápisu, období ochrany musí být počítáno od
data, kdy ochrana začíná běžet v tomto státě. Skutečnost, že mezinárodní zápis není
obnoven nebo je obnoven pouze jedenkrát, nijak neovlivní období ochrany takto
definovaná.
11.10
Bylo-li oznámeno odmítnutí ochrany a následně vzato zpět (úplně nebo
částečně), účinky mezinárodního zápisu podle práva smluvní strany musí být
poskytnuty v souladu se zásadami uvedenými v předchozím odstavci (B.II.11.09).
11.11
Bylo-li oznámeno prohlášení o udělení ochrany bez předchozího
oznámení o odmítnutí, platí shodné zásady uvedené v odstavci B.II.11.08 (viz
odstavec B.II.10.01). Co se týče nejzazšího data, ke kterému musí být ochrana
udělena, zůstávají v platnosti zásady obsažené v odstavci B.II.11.09.
Doba ochrany mezinárodních zápisů ve vztahu ke smluvním stranám určeným
podle Ženevského aktu

99 Article 17 11.12

Ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle Ženevského aktu má
mezinárodní zápis účinek pro počáteční období pěti let a může být obnoven pro dvě
další pětiletá období, dříve než každé z těchto období uplyne. S výhradou provedení
obnovy je tak minimální doba ochrany v každé smluvní straně určené podle
Ženevského aktu 15 let od data mezinárodního zápisu.
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11.13
Navíc, stanovuje-li národní legislativa smluvní strany dobu ochrany
v přesahu 15 let pro vzory podané k zápisu národní cestou, může být mezinárodní
zápis obnoven ve vztahu k této smluvní straně pro další období pěti let až do uplynutí
celkové doby ochrany stanovené v její národní legislativě.
Doba ochrany mezinárodních zápisů ve vztahu k smluvním stranám určeným
podle Haagského aktu
60 Article 11(1)(a) 11.14

Ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle Haagského aktu je
mezinárodní zápis učiněn pro počáteční období pěti let a může být obnoven pro jedno
další období pěti let. S výhradou provedení obnovy je poté minimální délka ochrany
v každé smluvní straně určené podle Haagského aktu 10 let od data mezinárodního
zápisu.

60 Article 11(2) 11.15

Navíc, poskytuje-li národní legislativa smluvní strany délku ochrany
delší než 10 let pro vzory podané k zápisu národní cestou, může být mezinárodní
zápis obnoven ve vztahu k této smluvní straně pro další období pěti let až do uplynutí
celkové doby ochrany poskytované národní legislativou.

12 ZMĚNY V MEZINÁRODNÍM ZÁPISE

Typy změn
12.01

Žádost o záznam změny se může týkat následujícího:
- změna vlastnictví mezinárodního záznamu (DM/2);

Rule 21(1)(a)(i)

- změna jména a/nebo adresy vlastníka (včetně korespondenční adresy)

Rule 21(1)(a)(ii)

(DM/6);
Rule 21(1)(a)(iii)

- vzdání se mezinárodního zápisu ve vztahu ke kterékoli nebo všem
určeným smluvním stranám (DM/5);

Rule 21(1)(a)(iv)

- omezení ve vztahu ke kterékoli nebo všem určeným smluvním
stranám týkající se jednoho nebo několika průmyslových vzorů, které jsou předmětem
mezinárodního zápisu (DM/3);

Rule 21(1) 12.02

Pokud se žádost o záznam změny týká kterékoli z výše uvedených, tato
žádost musí být podána do mezinárodního úřadu na odpovídajícím oficiálním
formuláři. Oficiální formuláře je možné stáhnout z internetových stránek WIPO
(www.wipo.ing).

13 ZMĚNA VLASTNICTVÍ

Vlastnictví průmyslového vzoru lze změnit z různých důvodů a
různými způsoby. Změna vlastnictví může vyplývat ze smlouvy, jako je převodní

99 Article 16(1)(i) 13.01

63

smlouva. Jinými důvody mohou být soudní rozhodnutí nebo výkon práva, jako je
dědictví nebo úpadek, nebo sloučení společností.
Rule 21(2)(v) 13.02

Změna vlastnictví mezinárodního zápisu se může vztahovat na všechny
průmyslové vzory obsažené v mezinárodním zápise, nebo jen na některé. Podobně
lze změnu vlastnictví provést ve vztahu ke všem určeným stranám nebo jen k
některým.
13.03
Prováděcí řád nerozlišuje mezi jednotlivými typy změn vlastnictví. Pro
všechny případy je zažita jednotná terminologie „změna vlastnictví“. Dokud není
změna zaznamenána v mezinárodním rejstříku, je dřívější majitel mezinárodního
zápisu označován jako „vlastník“, vzhledem k tomu, že tento termín je definován jako
fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem je mezinárodní zápis zaznamenán.
Nový vlastník je označen jako „nabyvatel“. Jakmile je změna vlastnictví
zaznamenána, nabyvatel se stává vlastníkem mezinárodního zápisu.
13.04
Navíc je třeba oddělit otázku záznamu změny vlastnictví
v mezinárodním rejstříku od otázky platnosti změny vlastnictví. Haagská dohoda
nestanovuje např. podmínky, které musí být splněny ohledně platnosti převodní listiny
týkající se mezinárodního zápisu. Tyto podmínky jsou a zůstanou stanoveny výlučně
příslušnou domácí legislativou a mohou se tedy lišit v jedné smluvní straně od druhé
(např. v povinné písemné formě dokumentu stvrzujícího převod, prokázání věku stran
pro stanovení jejich právního nároku, atd.).
13.05
Haagská dohoda stanovuje pouze požadavky, které musí být dodrženy,
aby byla změna vlastnictví v mezinárodním rejstříku platně zaznamenána. Tato otázka
je proto záležitostí, která se dostává na pořad až následně po formální uzavření
smluvního uspořádání nebo po změně vlastnictví na základě úředního rozhodnutí.
13.06
Běžně je cílem záznamu změny vlastnictví zajistit nabytí jeho účinku
vůči třetím stranám.
Oprávnění být zaznamenán jako nový vlastník

99 Article 3 13.07
Pokud došlo ke změně vlastnictví mezinárodního zápisu, může být
Rule 21(2)(iv) nový vlastník (nabyvatel) zaznamenán jako nový vlastník ve vztahu k daným

smluvním stranám za předpokladu, že má oprávnění (tzn. prostřednictvím
provozovny, bydliště, obvyklého pobytu nebo státní příslušnosti) ve smluvní straně
vázané aktem, kterým je vázána také určená smluvní strana.
13.08
Například je-li určená smluvní strana vázána jak Haagským, tak
Ženevským aktem, nabyvatel by mohl být zaznamenán jako nový vlastník ve vztahu
k této smluvní straně za předpokladu, že má oprávnění ve smluvní straně vázané
některým (ale alespoň jedním) z těchto aktů. Na druhou stranu, pokud je nabyvatelem
společnost, která má oprávnění pouze ve smluvní straně vázané výlučně Ženevským
aktem, tento nabyvatel nemůže být zaznamenán jako nový vlastník ve vztahu
k určeným smluvním stranám vázaným výlučně Haagským aktem (nebo obrácené).
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13.09
V určitých situacích může uplatnění tohoto principu vést ke změně
aktu, kterým se řídí určení dotčené smluvní strany vůči smluvní straně nového
vlastníka. Tento problém ilustruje následující příklad.
13.10
Přihlašovatel pochází ze smluvní strany vázané výlučně Haagským
aktem a určil smluvní stranu vázanou jak Haagským, tak Ženevským aktem. Takové
určení se proto řídí Haagským aktem (jediný společný akt). Předmětný zápis je
následně převeden na společnost sídlící ve smluvní straně vázané výlučně Ženevským
aktem. Tento převod lze zaznamenat do mezinárodního rejstříku vzhledem k tomu, že
Ženevský akt je společným aktem jak smluvní strany nového vlastníka, tak dotčené
určené smluvní strany. Z naprosto stejného důvodu však platí, že určení této smluvní
strany se už dále neřídí Haagským aktem, ale Ženevským aktem (jediným aktem
společným pro určenou smluvní stranu a smluvní stranu nového vlastníka).
13.11

Vyskytne-li se tato situace, vyplývají z toho následující důsledky:
Lhůta pro odmítnutí

13.12
Pokud k záznamu změny vlastnictví dojde v průběhu lhůty pro
odmítnutí a takto stanovená lhůta se může lišit podle toho, zda byla smluvní strana
určena podle Haagského nebo Ženevského aktu (viz odstavce B.II.09.07 a
následující), záznam změny vlastnictví nemá účinek prodloužení – nebo zkrácení –
lhůty pro odmítnutí poskytnuté smluvní straně pro oznámení odmítnutí ochrany. Toto
řešení bylo schváleno shromážděním Haagské unie na jeho dvacátém druhém
zasedání v září/říjnu 2003 prostřednictvím výkladového prohlášení.
Odklad zveřejnění
13.13
Uskuteční-li se záznam změny vlastnictví v průběhu odkladu
zveřejnění, a takto stanovená doba podle Ženevského aktu (až 30 měsíců) může být
delší, než maximální doba odkladu zveřejnění stanovená Haagským aktem (12
měsíců), záznam změny vlastnictví nemá účinek zkrácení platné doby odkladu
zveřejnění, pokud (i) byl odklad zveřejnění požadován na dobu delší než 12 měsíců
podle Ženevského aktu a (ii) dotčený mezinárodní zápis je převeden během této doby
odkladu zveřejnění na osobu mající oprávnění podat mezinárodní přihlášku ve
smluvní straně vázané výlučně Haagským aktem. Toto řešení bylo schváleno
shromážděním Haagské unie na jeho dvacátém druhém zasedání v září/říjnu 2003
prostřednictvím výkladového prohlášení.
Individuální obnovovací poplatky
13.14
Pro smluvní strany určené podle Ženevského aktu může být ve fázi
obnovy požadován individuální poplatek, ale takový poplatek není v souvislosti
s obnovou stanoven ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle Haagského aktu.
Z toho vyplývá, že novému vlastníku může nastat povinnost uhradit individuální
obnovovací poplatky v určené smluvní straně (ač taková možnost byla vyloučena ve
vztahu k původnímu vlastníku), nebo obráceně. Toto řešení bylo schváleno
shromážděním Haagské unie na jeho dvacátém druhém zasedání v září/říjnu 2003
prostřednictvím výkladového prohlášení.
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Oprávnění nového vlastníka v několika smluvních stranách vázaných
různými akty (více oprávnění)
13.15
Nabyvatel může označit v žádosti o záznam změny vlastnictví
oprávnění v několika smluvních stranách, které mohou být vázány různým/i aktem/y
(viz odstavce B.II.02.01 a následující). Proto předpokládejme např., že nabyvatel:
- nárokuje bydliště ve smluvní straně vázané výlučně Haagským aktem
(smluvní strana A) a státní příslušnost smluvní strany vázané výlučně Ženevským
aktem (smluvní strana B), a
- požaduje, aby byl zaznamenán jako nový vlastník ve vztahu ke
smluvní straně vázané oběma akty (smluvní strana C),
při určení aktu, kterým se bude řídit určení dotčené smluvní strany (smluvní strany C)
vůči novému vlastníku se vezme nejnovější (Ženevský akt) (a stejně tak v případě
popsaném výše, kdyby smluvní stana B nebyla státem, jehož je žadatel občanem, ale
mezivládní organizací, jíž by smluvní strana A byla členským státem). Toto řešení
bylo schváleno shromážděním Haagské unie na jeho dvacátém druhém zasedání
v září/říjnu 2003 prostřednictvím výkladového prohlášení. Vychází zvláště ze
skutečnosti, že Ženevský akt je modernějším právním nástrojem a že takové řešení je
také v duchu článku 31(1) Ženevského aktu a článku 31(1) Haagského aktu, které
zvýhodňují novější akt.
Kdo může podat žádost
Rule 21(1)(b) 13.16

V zásadě musí žádost o záznam změn podat a podepsat vlastník. Žádost
o záznam změny vlastnictví (formulář DM/2) však může také podat nový vlastník, za
předpokladu, že je
- podepsána původním vlastníkem, nebo

- podepsána novým vlastníkem a doložena osvědčením odpovědného
orgánu smluvní strany původního vlastníka, že se nový vlastník stane právním
nástupcem původního vlastníka.
Obsah žádosti
Rule 21(2) 13.17

Žádost o záznam změny vlastnictví (formulář DM/2) musí obsahovat
nebo uvádět následující:
- číslo dotčeného mezinárodního zápisu (jeden formulář žádosti se
může použít pro několik mezinárodních zápisů na jméno jednoho vlastníka za
předpokladu, že žádost se týká úplné změny vlastnictví, jak stanovuje položka 6(a)
formuláře. Na druhou stranu, týká-li se žádost částečné změny vlastnictví, jak stanoví
položka 6(b), může se formulář žádosti použít pouze pro jediný mezinárodní zápis);
- jméno původního vlastníka;
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A.I. Section 301
- jméno a adresu nového vlastníka mezinárodního zápisu dané
A.I. Section 302 v souladu s administrativními pokyny. Pokud je nových vlastníků více s odlišnými

adresami a nebyl ustanoven společný zástupce, bude uvedena také adresa pro
doručování. Není-li taková adresa uvedena, mezinárodní úřad za jako takovou bude
považovat adresu osoby uvedené jako první (v položce 3 formuláře). Nutno
poznamenat, že pokud je pouze jeden nový vlastník a nebyl ustanoven zástupce,
položka č. 4 formuláře (adresa pro doručování) se vyplní pouze pokud se adresa pro
doručování skutečně liší od běžné adresy žadatele již uvedené v položce 3(b);
- smluvní stranu nebo strany, ve vztahu ke kterým nový majitel splňuje
podmínky vlastníka mezinárodnímu zápisu;
- v případě změny vlastnictví mezinárodního zápisu, která se netýká
všech průmyslových vzorů a všech smluvních stran, čísla průmyslových vzorů a
určené strany, na které se změna vlastnictví vztahuje;
99 Article 16(3)
Rule 21(2)(vi)

- výslednou částku poplatků, jež mají být uhrazeny a způsob platby
nebo pokyn k převodu požadované částky z účtu vedeného u mezinárodního úřadu a
označení strany, která platbu provádí nebo k ní dává pokyn.

Rule 21(1)(b) 13.18
Formulář bude podepsán nebo opatřen pečetí a totožnost toho, kdo
A.I. Section 202 žádost podepisuje bude uvedena, jak požaduje položka 7. Následuje položka pro

uvedení jména osoby, která bude kontaktována v případě potřeby. Tato informace
může být užitečná např., je-li žádost podána jménem právnické osoby.
Ustanovení zástupce
Rule 3(1)(b) 13.19

Nový vlastník nebo nabyvatel si také, dle svého uvážení, může
ustanovit zástupce, a to souběžně s podáním žádosti o záznam změny vlastnictví. To
je stanoveno v položce 8 formuláře, která vyžaduje, aby k formuláři DM/2 (Změna
vlastnictví) byla přiložena buď příslušná plná moc, nebo náležitě vyplněný formulář
DM/7 (Ustanovení zástupce).
Vadné nebo nepřípustné žádosti
Nepřípustná žádost

Rule 21(3) 13.20

Změnu vlastnictví mezinárodního zápisu nelze zaznamenat ve vztahu
k určené smluvní straně, není-li tato smluvní strana vázána aktem, kterým je vázána
také smluvní strana nebo jedna ze smluvních stran, ve vztahu ke kterým nový vlastník
splňuje podmínky pro vlastnictví mezinárodního zápisu (viz odstavce B.II.13.07 a
následující).
Vadná žádost

Rule 21(4) 13.21

Jestliže žádost nesplňuje kterýkoli ze příslušných požadavků,
mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost vlastníku a pokud byla žádost podána
osobou, která si nárokuje být novým vlastníkem, této osobě.
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Rule 21(5) 13.22

Nedostatek žádosti o záznam změny vlastnictví může být napraven ve
lhůtě tří měsíců od data oznámení nedostatku mezinárodním úřadem. Pokud není
nedostatek napraven během této tříměsíční lhůty, žádost je považována za nepodanou
a mezinárodní úřad patřičně informuje současně vlastníka a pokud byla žádost podána
osobou, která si nárokuje být novým vlastníkem, také tuto osobu a vrátí všechny
poplatky po odečtu částky odpovídající jedné polovině patřičných poplatků.
Částečná změna vlastnictví – číslování

Rule 21(7) 13.23

Převod nebo jiný způsob změny vlastnictví mezinárodního zápisu ve
vztahu jen k některým průmyslovým vzorům nebo pouze k některým určeným
smluvním stranám je do mezinárodního rejstříku zaznamenán pod číslem
mezinárodního zápisu, jehož část byla převedena nebo jinak postoupena. V takovém
případě každá převedená nebo jinak postoupená část je zrušena pod původním číslem
mezinárodního zápisu a je zaznamenána jako samostatný mezinárodní zápis. Tento
samostatný mezinárodní zápis má číslo mezinárodního zápisu, jehož část byla
převedena nebo jinak postoupena a velké písmeno.
Sloučení

Rule 21(8) 13.24

Pokud se stejná osoba stává vlastníkem dvou nebo více mezinárodních
zápisů vyplývajících z částečné změny vlastnictví, mohou být zápisy na žádost této
osoby sloučeny. V tomto ohledu platí požadavky týkající se žádosti o záznam změny
vlastnictví (viz odstavce B.II.13.01 a následující) s příslušnými změnami platnými
pro žádost o záznam sloučení.

13.25
Mezinárodní zápis vyplývající ze sloučení má číslo mezinárodního
zápisu, jehož část byla převedena nebo jinak postoupena a, je-li to na místě, velké
písmeno.
Účinek záznamu o změně vlastnictví
60 Article 7(1)(b) 13.26
Záznam změny vlastnictví v mezinárodním rejstříku má stejný účinek
99 Article 16(2) jako by byl učiněn přímo v příslušném národním nebo regionálním rejstříku úřadu.

Záznam, oznámení a zveřejnění
Rule 21(6)(a) 13.27

Za předpokladu, že žádost je v pořádku, zapíše mezinárodní úřad
neprodleně změnu do mezinárodního rejstříku a informuje jak nového, tak původního
vlastníka.

Rule 26(1)(iv) 13.28

Mezinárodní úřad
změny vlastnictví.

zveřejní ve věstníku příslušné údaje týkající se

14 ZMĚNA JMÉNA A/NEBO ADRESY VLASTNÍKA
Rule 21(1)(a)(ii) 14.01

Žádost o záznam změny jména a/nebo adresy (nebo adresy pro
doručování) vlastníka lze podat do mezinárodního úřadu na oficiálním formuláři
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DM/6. Tento formulář se nesmí použít pokud změna jména vyplývá ze změny
vlastnictví. V takovém případě musí být použit formulář DM/2 (viz odstavce
B.II.13.01 a následující).
Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu
Rule 21(2)(i) 14.02

Jedna žádost se může týkat několika mezinárodních zápisů zapsaných
na jméno jednoho vlastníka. Není-li ve vztahu k danému mezinárodnímu zápisu
známo číslo (z důvodu, že mezinárodní zápis dosud nenabyl účinku nebo nebyl
oznámen vlastníku), nebude vydáno žádné jiné číslo. Vlastník počká, dokud mu
nebude dotčené číslo mezinárodního zápisu oznámeno a poté žádost podá.
Položka 2: Vlastník

Rule 21(2)(ii) 14.03

Jméno vlastníka, jak má být zaznamenáno v mezinárodním rejstříku,
musí být uvedeno ve shodné podobě s požadavky popsanými v paragrafu B.II.04.02.
Položka 3: Změna

Rule 21(2)(iii) 14.04

Zde je poskytnut prostor pro uvedení nového jména, nové adresy,
nových telefonních a faxových čísel a nové e-mailové adresy. Uvádí se pouze
informace, které se změnily. Např., změnilo-li se pouze jméno, stačí uvést toto nové
jméno a zbytek nevyplňovat; obdobně pokud se změnila pouze adresa, není třeba
opakovat jméno.
14.05
Pokud se mění pouze telefonní a/nebo faxové číslo, stačí uvést nové(á)
číslo(a) v dopise (není nezbyté používat formulář DM/6). Pokud je to jediná změna,
která má být zaznamenána, nepodléhá taková žádost zpoplatnění.
Položka 4: Adresa pro doručování
14.06
Zde je ponechán prostor pro uvedení adresy pro doručování, je-li
taková a je-li odlišná od adresy vlastníka uvedené v položce 2. Není-li tato položka
vyplněna, korespondenční adresa, která byla v mezinárodního rejstříku zaznamenána
dříve, je automaticky mezinárodním úřadem zneplatněna.
Položka 5: Ustanovení zástupce

Rule 3(2) 14.07

Vlastník si také, dle svého uvážení, může ustanovit zástupce, a to
souběžně s podáním žádosti o záznam změny jména a/nebo adresy vlastníka. Takové
ustanovení lze učinit připojením příslušné plné moci nebo formuláře DM/2 k
formuláři DM/6, nebo připojením vlastníkova podpisu, jak je stanoveno v položce 6.
14.08
Pokud nedochází ke změně zástupce, který je už zapsán, zůstane tato
položka formuláře prázdná.
14.09
Poznámky výše uvedené ve vztahu ke změně vlastnictví (týkající se
podání žádosti, nedostatků, oprav a účinku záznamu, oznámení a zveřejnění) platí
stejnou měrou i pro žádosti o záznam změny jména a/nebo adresy (viz odstavce
B.II.13.01 a následující).
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Položka 6: Podpis vlastníka nebo zástupce
Rule 21(1)(b)(i) 14.10

Formulář bude podepsán nebo opatřen pečetí a totožnost toho, kdo
žádost podepisuje bude uvedena, jak požaduje položka 7. Následuje položka pro
uvedení jména osoby, která bude kontaktována v případě potřeby. Tato informace
může být užitečná např., je-li žádost podána jménem právnické osoby.
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku

99 Article 16(3) 14.11
Žádost o záznam změny jména nebo adresy vlastníka podléhá poplatku
Rule 21(2)(vi) stanovenému v sazebníku poplatků. Viz. obecné poznámky týkající se platby

poplatků u mezinárodního úřadu (odstavce B.I.05.01 a následující).
Vadné žádosti
Rule 21(4)&(5) 14.12

Nesplňuje-li žádost o změnu jména nebo adresy vlastníka nebo
zástupce kterýkoli z příslušných požadavků, mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost
vlastníku. Nedostatek lze napravit ve lhůtě tří měsíců od data oznámení nedostatku
mezinárodním úřadem. Není-li nedostatek napraven během této tříměsíční lhůty,
žádost je považována za nepodanou a všechny uhrazené poplatky budou po odečtu
částky odpovídající jedné polovině příslušného poplatku vráceny straně, která platbu
provedla.
Záznam, oznámení a zveřejnění

99 Article 16(4) 14.13
Za předpokladu, že žádost je v pořádku, zapíše mezinárodní úřad
Rule 21(6) neprodleně změnu do mezinárodního rejstříku a informuje vlastníka. Změna je

zaznamenána od data obdržení žádosti mezinárodním úřadem v souladu s platnými
požadavky. Pokud je však v žádosti uvedeno, že změna má být zaznamenána po jiné
změně nebo po obnově mezinárodního zápisu, mezinárodní úřad bude postupovat
podle tohoto požadavku.

15 VZDÁNÍ SE ÚČINKU
99 Article 16(1)(iv) 15.01
Vzdání se účinku mezinárodního zápisu se vždy týká všech
Rule 21(1)(a)(iii) průmyslových vzorů, které jsou předmětem mezinárodního zápisu, ale může se týkat

některých nebo všech určených smluvních stran.
Rule 21(1)(a) 15.02

Žádost o záznam vzdání se účinku mezinárodního zápisu se podává do
mezinárodního úřadu na oficiálním formuláři DM/5.
Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu

Rule 21(2)(i) 15.03

Není-li ve vztahu k danému mezinárodnímu zápisu známo číslo (z
důvodu, že mezinárodní zápis dosud nenabyl účinku nebo nebyl oznámen vlastníku),
nebude vydáno žádné jiné číslo. Vlastník počká, dokud mu není dotčené číslo
mezinárodního zápisu oznámeno a poté předloží žádost.
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15.04
Jeden formulář lze použít pro žádost o záznam vzdání se účinku ve
vztahu k několika mezinárodním zápisům shodného vlastníka, za předpokladu, že
určené smluvní strany, ve vztahu ke kterým se vlastník vzdává účinku mezinárodního
zápisu, jsou shodné pro každý dotčený mezinárodní zápis.
15.05
Žádost se musí nezbytně týkat všech průmyslových vzorů zahrnutých
v mezinárodním/ch zápise(ch), ve vztahu k některým nebo všem určeným smluvním
stranám.
Týká-li se žádost jen některých průmyslových vzorů obsažených
v mezinárodním/ch zápise(ch), musí se použit formulář DM/3 (omezení ochrany).
Položka 2: Vlastník
Rule 21(2)(ii) 15.06

Jméno vlastníka, jak má být zaznamenáno v mezinárodním rejstříku,
musí být uvedeno ve shodné podobě s požadavky popsanými v paragrafu B.II.04.02.
Položka 3: Ustanovení zástupce

Rule 3(1)(b)

15.07
Vlastník si může, dle uvážení, také ustanovit zástupce současně
s podáním žádosti o záznam vzdání se účinku mezinárodního zápisu. Aby takové
ustanovení zástupce nabylo platnosti, musí být žádost o záznam vzdání se účinku
podepsána vlastníkem nebo k ní musí být přiložena plná moc, příp. řádně vyplněný
formulář DM/7 a v položce 3 označeno příslušné pole.
15.08
Pokud nedojde ke změně již dříve zaznamenaného zástupce, tato
položka formuláře zůstane prázdná.
Položka 4: Smluvní strany
15.09
Vlastník musí uvést, zda-li se žádost o záznam vzdání se účinku týká
všech určených smluvních stran (v takovém případě zaškrtne položku 4(a) ), nebo
pouze některých určeným smluvním stranám (v takovém případě zaškrtne položku
4(b) a označí příslušná pole dotčených smluvních stran).

Položka 5: Podpis vlastníka nebo zástupce
Rule 21(1)(b) 15.10

Formulář bude podepsán nebo opatřen pečetí a totožnost toho, kdo
žádost podepisuje bude uvedena, jak požaduje položka 7. Následuje položka pro
uvedení jména osoby, která bude kontaktována v případě potřeby. Tato informace
může být užitečná např., je-li žádost podána jménem právnické osoby.
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku

99 Article 16(3) 15.11
Žádost o záznam vzdání se účinku mezinárodního zápisu podléhá
Rule 21(2)(vi) poplatku stanovenému v sazebníku poplatků. Viz. obecné poznámky týkající se

platby poplatků u mezinárodního úřadu (odstavce B.I.05.01 a následující).
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Vadné žádosti
Rule 21(4)&(5) 15.12

Pokud žádost o záznam vzdání se účinku nesplňuje některé z
příslušných požadavků, mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost vlastníku.
Nedostatek lze napravit ve lhůtě tří měsíců od data oznámení nedostatku
mezinárodním úřadem. Pokud není vada napravena během této tříměsíční lhůty,
žádost se považuje za nepodanou a všechny uhrazené poplatky budou po odečtu
částky odpovídající jedné polovině příslušného poplatku vráceny straně, která platbu
provedla.
Záznam, oznámení a zveřejnění

99 Article 16(4) 15.13
Rule 21(6)
neprodleně

Za předpokladu, že žádost je v pořádku, zapíše mezinárodní úřad
vzdání se účinku mezinárodního zápisu do mezinárodního rejstříku a
informuje vlastníka. Změna je zaznamenána mezinárodním úřadem od data obdržení
žádosti v souladu s platnými požadavky.

Rule 21(6)(b) 15.14

Běžně je vzdání se účinku zaznamenáno od data přijetí žádosti
mezinárodním úřadem. Může se však stát, že si vlastník přeje, aby datum záznamu
vzdání se účinku bylo svázáno se záznamem jiné změny.

16 OMEZENÍ MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU
99 Article 16(1)(v) 16.01
Žádost o záznam omezení mezinárodního zápisu se podává k
Rule 21(1)(a)(iv) mezinárodnímu úřadu na oficiálním formuláři DM/3. Formulář lze vždy použít pro

žádost o záznam omezení pouze jednoho mezinárodního zápisu.
16.02
Omezení se liší od vzdání se
průmyslových vzorů, které jsou předmětem
všech určených smluvních stran. Na druhou
některých průmyslových vzorů, ale nikdy ne
smluvním stranám.

účinku v tom, že vzdání se týká všech
mezinárodního zápisu, ale ne nezbytně
stranu omezení se nezbytně týká pouze
všech ve vztahu ke kterékoli nebo všem

Položka 1: Číslo mezinárodního zápisu
Rule 21(2)(i) 16.03

Žádost se musí týkat pouze jednomu mezinárodnímu zápisu. Pokud
není jeho číslo známo (z důvodu, že mezinárodní zápis dosud nenabyl účinku nebo
nebyl oznámen vlastníku), nebude vydáno žádné jiné číslo. Vlastník počká, dokud mu
není toto číslo mezinárodního zápisu oznámeno a poté předloží žádost.
Položka 2: Vlastník

Rule 21(2)(ii) 16.04

Jméno vlastníka, jak má být zaznamenáno v mezinárodním rejstříku,
musí být uvedeno v podobě dle požadavků uvedených v paragrafu B.II.04.02.
Položka 3: Ustanovení zástupce

Rule 3(1)(b) 16.05

Vlastník si může, dle uvážení, také ustanovit zástupce současně
s podáním žádosti o záznam omezení mezinárodního zápisu. Takové ustanovení
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zástupce lze učinit přiložením příslušné plné moci, nebo formuláře DM/7 k formuláři
DM/3, nebo připojením podpisu vlastníka, jak stanovuje položka 6.
16.06
Pokud nedojde ke změně již dříve zaznamenaného zástupce, tato
položka formuláře zůstane prázdná.
Položka 4: Průmyslové vzory
16.07
Každý průmyslový vzor, na nějž se omezení vztahuje (tzn., pro který
už dále není ochrana požadována) musí být označen svým číslem.
Položka 5: Smluvní strany
16.08
Vlastník musí uvést, zda-li se žádost o záznam omezení týká všech
určených smluvních stran (v takovém případě zaškrtne pole (a)), nebo pouze
některých určených smluvních stran (v takovém případě zaškrtne pole (b) a označí
příslušná pole dotčených smluvních stran).
Položka 6: Podpis vlastníka nebo zástupce
Rule 21(1)(b) 16.09

Formulář bude podepsán nebo opatřen pečetí a totožnost toho, kdo
žádost podepisuje bude uvedena, jak požaduje položka 7. Následuje položka pro
uvedení jména osoby, která bude kontaktována v případě potřeby. Tato informace
může být užitečná např., je-li žádost podána jménem právnické osoby.
Tabulka formuláře pro výpočet poplatku

99 Article 16(3) 16.10
Žádost o záznam omezení mezinárodního záznamu podléhá poplatku
Rule 21(2)(vi) stanovenému v sazebníku poplatků. Viz. obecné poznámky týkající se platby poplatků

u mezinárodního úřadu (odstavce B.I.05.01 a následující).
Vadné žádosti
Rule 21(4)&(5) 16.11

Pokud žádost o záznam vzdání se účinku nesplňuje některé z
příslušných požadavků, mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost vlastníku.
Nedostatek lze napravit ve lhůtě tří měsíců od data oznámení nedostatku
mezinárodním úřadem. Pokud není vada napravena během této tříměsíční lhůty,
žádost se považuje za nepodanou a všechny uhrazené poplatky budou po odečtu
částky odpovídající jedné polovině příslušného poplatku vráceny straně, která platbu
provedla.
Záznam, oznámení a zveřejnění

99 Article 16(4) 16.12
Za předpokladu, že žádost je v pořádku, zapíše mezinárodní úřad
Rule 21(6) neprodleně omezení mezinárodního zápisu do mezinárodního rejstříku a informuje

vlastníka. Změna je zaznamenána mezinárodním úřadem od data obdržení žádosti
v souladu s platnými požadavky.
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17 DO MEZINÁRODNÍHO REJSTŘÍKU NELZE ZAZNAMENAT LICENCI

17.01
Haagská dohoda neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo
záznam licence do mezinárodního rejstříku. Proto musí být formality, které mohou být
nezbytné k zabezpečení účinnosti licenční smlouvy v určené smluvní straně,
provedeny na národní nebo regionální úrovni přímo před úřadem dotčené smluvní
strany, za předpokladu, že předmětná domácí legislativa to umožňuje.

18 OPRAVY V MEZINÁRODNÍM REJSTŘÍKU
Rule 22(1) 18.01

Pokud mezinárodní úřad, konajíce ex officio nebo na žádost vlastníka,
shledá, že se v mezinárodním rejstříku vyskytla chyba týkající se mezinárodního
zápisu, změní mezinárodní rejstřík a patřičně informuje vlastníka.

Rule 22(2) 18.02

Úřad kterékoli určené smluvní strany má však právo prohlásit v
oznámení mezinárodnímu úřadu, že odmítá uznat účinky takové opravy. Pravidla 18
a 19 týkající se odmítnutí ochrany se použijí mutatis mutandis.

19 OBNOVA MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU
99 Article 17 19.01

Ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle Ženevského aktu, je
mezinárodní zápis účinný pro počáteční období pěti let a může být obnoven pro další
dvě pětiletá období. S výhradou provedení obnovy je tedy minimální doba ochrany
v každé smluvní straně určené podle Ženevského aktu 15 let následujících po dni
99 Article 17(3)(b) mezinárodního zápisu. Navíc, poskytuje-li legislativa smluvní strany dobu ochrany na
více než 15 let pro vzory podané k zápisu národní cestou, mezinárodní zápis lze
obnovovat ve vztahu k této smluvní straně na další období pěti let až do uplynutí
celkového doby ochrany poskytované touto národní legislativou.
60 Article 11(1)(a)
item 2
60 Article 11(1)(a)
item 1
60 Article 11(2)

19.02
Ve vztahu ke smluvním stranám určeným podle Haagského aktu je
mezinárodní zápis učiněn pro počáteční období pěti let a může být obnoven pro další
období pěti let. S výhradou provedení obnovy je tedy minimální doba ochrany
v každé smluvní strany určené podle Haagského aktu 10 let následujících po datu
mezinárodního zápisu. Navíc, poskytuje-li legislativa smluvní strany dobu ochrany na
více než 10 let pro vzory podané k zápisu národní cestou, mezinárodní zápis lze
obnovit ve vztahu k této smluvní straně pro další období pěti let až do uplynutí
celkového doby ochrany poskytované touto národní legislativou.

99 Article 17(3)(c) 19.03
Smluvní strany musí oznámit generálnímu řediteli WIPO maximální
Rule 36(2) délku ochrany poskytované svým domácím právem. Tato informace je předána
Rule 23

Rule 24(2)(b)

vlastníkům neoficiálním oznámením o uplynutí ochrany, které mezinárodní úřad
zasílá šest měsíců před uplynutím každého pětiletého období (viz odstavec
B.II.19.07). Pokud si vlastník přeje obnovit mezinárodní zápis ve vztahu k určené
smluvní straně bez ohledu na skutečnost, že maximální doba ochrany v této smluvní
straně již uplynula, musí podat prohlášení v tom smyslu, že si přeje obnovu
mezinárodního zápisu ve vztahu k této smluvní straně zaznamenat do mezinárodního
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rejstříku a současně musí uhradit požadovaný poplatek pro tuto smluvní stranu.
Umožnění obnovy ve vztahu k určené smluvní straně bez ohledu na skutečnost, že
maximální doba ochrany v této smluvní straně, v jaké byla oznámena generálnímu
řediteli WIPO, již uplynula, má za cíl ochránit vlastníkova práva v případě, že např.
změna maximální doby ochrany podle práva smluvní strany dosud nebyla oznámena
generálnímu řediteli WIPO.
Obnova po odmítnutí nebo prohlášení neplatnosti
Rule 24(2)(c) 19.04

I přes to, že je do mezinárodního rejstříku ve vztahu ke konkrétní
smluvní straně pro všechny průmyslové vzory obsažené v mezinárodním zápise
zaznamenáno odmítnutí, může vlastník požádat o obnovení mezinárodního zápisu ve
vztahu k této smluvní straně. Platba za obnovu však musí být doplněna prohlášením
v tom smyslu, že obnova má být zaznamenána ve vztahu k této smluvní straně.
Důvodem umožnění obnovy ve vztahu k určené smluvní straně bez ohledu na
skutečnost, že tato smluvní strana ochranu odmítla, je, že v době obnovy mohou stále
běžet soudní nebo správní úkony ve vtahu k takovému odmítnutí. Práva vlastníka
může být třeba zachovat v případě odvolání se proti rozhodnutí o odmítnutí ochrany,
kdy není do data k obnovení zápisu vydáno konečné rozhodnutí. Určená smluvní
strana, která odmítla ochranu, má samozřejmě právo rozhodnout o účincích takové
obnovy na svém území.

Rule 24(2)(d) 19.05

Jiná situace je ve vztahu k prohlášení neplatnosti, vzhledem k tomu, že
záznam o prohlášení neplatnosti v mezinárodním rejstříku dle své definice znamená,
že prohlášení neplatnosti již nepodléhá odvolání. Mezinárodní zápis proto nelze
obnovit ve vztahu ke smluvní straně, pro kterou bylo zaznamenáno celkové prohlášení
neplatnosti. Nelze ho obnovit ani ve vztahu ke smluvní straně, ke které bylo
zaznamenáno omezení mezinárodního zápisu.
Řízení o obnově

Rule 23 19.06
Šest měsíců před vypršením každého pětiletého období zasílá
A.I. Section 701 mezinárodní úřad vlastníku a jeho zástupci, pokud je ustanoven, oznámení s datem

uplynutí účinku mezinárodního zápisu, společně s údajem o maximální době ochrany,
která byla oznámena generálnímu řediteli WIPO příslušnými smluvními stranami (viz
odstavec A.05.05). Jestliže však vlastník (nebo zástupce) neobdrží toto neoficiální
oznámení, nezakládá to žádný nárok na prominutí nedodržení lhůty pro zaplacení
náležitého obnovovacího poplatku.
99 Article 17(4) 19.07
Mezinárodní zápis lze obnovit pouze pro některé určené smluvní strany
Rule 24(2)(a) a pouze pro některé průmyslové vzory, které jsou předmětem mezinárodního zápisu.

19.08
Pro obnovu mezinárodního zápisu není předepsán žádný oficiální
formulář. Obnovu lze provést sdělením, které obsahuje požadované údaje (číslo/čísla
dotčeného/ých mezinárodního/ch zápisu/ů a účel platby). Pro vlastníky však může
být pohodlnější použít neoficiální formulář DM/4, který obsahuje nezbytné informace,
konkrétně:
- číslo mezinárodního zápisu, který má být obnoven;
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- jméno a adresa vlastníka (které musí být shodné se jménem a adresou
zaznamenanými v mezinárodním rejstříku);
- buď (v položce 3(a)), údaj o tom, že mezinárodní zápis má být
obnoven pro všechny průmyslové vzory a pro všechny určené smluvní strany –
včetně, kde je to na místě, těch smluvních stran, ve vztahu k nimž bylo zaznamenáno
v mezinárodním rejstříku celkové odmítnutí a těch smluvních stran určených podle
Ženevského nebo podle Haagského aktu, ve vztahu k nimž již uplynula maximální
doba ochrany – nebo (v položce 3(b)) údaje o určených smluvních stranách a /nebo
průmyslových vzorech, pro které není obnova mezinárodního zápisu požadována.
Pokud byla označena položka 3(b), rozumí se, že obnova má být zaznamenána ve
vztahu ke všem smluvním stranám, které nejsou označeny v položce 3(b)(ii) – včetně,
kde je to na místě, těch smluvních stran, ve vztahu k nimž bylo zaznamenáno
v mezinárodním rejstříku celkové odmítnutí a těch smluvních stran určených podle
Ženevského nebo Haagského aktu, vzhledem k nimž maximální doba ochrany
uplynula;
- podpis vlastníka nebo jeho zástupce;
- poplatky, které mají být uhrazeny a způsob platby nebo pokyn
k převodu ve výši požadovaných poplatků z účtu vedeného u mezinárodního úřadu.
Obnovovací poplatky
Rule 24(1) 19.09

Poplatky splatné za obnovu mezinárodního zápisu musí být uhrazeny
vlastníkem přímo mezinárodnímu úřadu. Tyto poplatky sestávají z:
- základního poplatku;
- individuálního určovacího poplatku pro každou smluvní stranu
určenou podle Ženevského aktu, která takové poplatky vyžaduje;
- standardního určovacího poplatku ve vztahu ke každé smluvní straně,
pro kterou má být mezinárodní zápis obnoven.

99 Article 17(2) 19.10
Platba individuálních určovacích poplatků v souvislosti s obnovou platí
Rule 24(1)(iii) pouze pro smluvní strany určené podle Ženevského aktu (za předpokladu, že

požádaly o takové poplatky) a netýkají se smluvních stran určených podle
Haagského aktu. V podstatě pro Haagský akt platí platba „individuálních určovacích
poplatků“ pouze v souvislosti s určením v mezinárodní přihlášce, nikoli však ve fázi
obnovy.
19.11
Pro výpočet poplatků splatných za obnovu mezinárodního zápisu lze
použít poplatkový kalkulátor na internetových stránkách WIPO v sekci Industrial
Designs /Průmyslové vzory/.
Rule 24(1)(c) 19.12

Poplatky se hradí mezinárodnímu úřadu nejpozději k datu uplynutí
platnosti zápisu. Nicméně lze platbu ještě provést během šesti měsíců od data, kdy má
být mezinárodní zápis obnoven, za předpokladu, že současně s řádnou platbou je
uhrazen i příplatek stanovený v sazebníku poplatků.
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Rule 24(1)(d) 19.13

Obdrží-li mezinárodní úřad jakoukoli platbu za účelem obnovy dříve
než tři měsíce před datem, kdy má být mezinárodní zápis obnoven, je taková platba
považována za obdrženou tři měsíce před tímto datem.

Rule 27(6)(b) 19.14

Změní-li se částka obnovovacího poplatku mezi datem, kdy byl
poplatek uhrazen mezinárodnímu úřadu a datem, kdy má být zápis obnoven,
- pokud je platba provedena ne déle než tři měsíce před datem, kdy má
být zápis obnoven, použije se poplatek platný v den provedení platby;
- pokud je poplatek uhrazen více než tři měsíce před datem, kdy má být
zápis obnoven, považuje se platba za provedenou tři měsíce před datem splatnosti a
použije se poplatek platný tři měsíce před datem splatnosti;
- pokud je obnovovací poplatek uhrazen po dni splatnosti, použije se
poplatek, který byl platný v den splatnosti poplatku.
Poplatek uhrazený v nedostatečné výši

Rule 24(3) 19.15

Je-li obdržená částka nižší než částka požadovaná za obnovu,
mezinárodní úřad to bezodkladně oznámí současně vlastníkovi a jeho zástupci, pokud
je ustanoven. V oznámení bude stanovena chybějící částka.

19.16
Je-li obdržená částka, po uplynutí šestiměsíční lhůty od data, kdy má
být zápis obnoven, nižší než částka požadovaná (včetně příplatku za pozdní platbu),
obnova není zaznamenána. Mezinárodní úřad vrátí obdrženou částku a patřičně
informuje vlastníka a jeho zástupce, pokud je ustanoven.
19.17
Pokud je zaplacená částka nedostatečná, může vlastník, namísto úhrady
chybějící částky, požádat o vynechání některých určených stran a/nebo průmyslových
vzorů, a tím splatné částky snížit. Musí však o to požádat během řádné doby splatnosti
chybějící částky.
Záznam obnovy; osvědčení a zveřejnění
Rule 25(1) 19.18
Mezinárodní úřad zaznamená obnovu do mezinárodního rejstříku,
99 Article 17(5) spolu s datem, kdy měl být zápis obnoven, i když požadované poplatky byly
Rule 26(1)(vi)

zaplaceny během dodatečné lhůty šesti měsíců po dni splatnosti. Příslušné údaje
týkající se obnovy jsou zveřejněny ve věstníku.

Rule 25(2) 19.219

Pokud byl mezinárodní zápis obnoven, mezinárodní úřad zašle
vlastníku osvědčení o obnově.

Neobnovení zápisu
19.20
Není-li mezinárodní zápis obnoven (z důvodu nezaplacení
obnovovacích poplatků nebo nezaplacení obnovovacích poplatků v dostatečné výši),
zanikne s účinkem od data uplynutí předchozí doby ochrany.
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Rule 26(1)(vii) 19.21

Pokud nebyl mezinárodní zápis obnoven, je tato skutečnost zveřejněna
ve věstníku. Toto zveřejnění se neuskuteční, dokud nezanikne jakákoli možnost
obnovy mezinárodního zápisu, tj. po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy měl být
zápis obnoven (během této lhůty bylo možno zápis obnovit po uhrazení příplatku).
19.22
Pokud požadované obnovovací poplatky nebyly zaplaceny do dne
splatnosti, během lhůty šesti měsíců po dni splatnosti, během níž lze obnovit zápis po
zaplacení příplatku, nelze učinit do mezinárodního rejstříku žádný záznam týkající se
dotčeného mezinárodního zápisu. Změny lze do mezinárodního rejstříku zaznamenat
až poté, co bylo do rejstříku zaznamenáno obnovení mezinárodního zápisu.

20 PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI V URČENÉ SMLUVNÍ STRANĚ
Rule 20 20.01

Termín „prohlášení neplatnosti“ je třeba chápat jako zahrnující
kterékoli rozhodnutí oprávněného orgánu (ať už správního nebo soudního) určené
smluvní strany o prohlášení neplatnosti nebo zrušení účinků mezinárodního zápisu na
území této smluvní strany vzhledem ke všem nebo některým průmyslovým vzorům
v zápise obsažených s určením této smluvní strany.
20.02
Řízení týkající se prohlášení neplatnosti se koná přímo mezi
vlastníkem mezinárodního zápisu a stranou, která podala návrh na prohlášení
neplatnosti a dotčeným oprávněným orgánem (úřadem nebo soudem). Vlastník si
možná bude nucen zvolit místního zástupce. Řízení jsou stanovena výlučně podle
práva a praxe dotčené smluvní stany. Mezinárodní zápis však nelze prohlásit
neplatným, aniž by vlastníku byla včas poskytnuta možnost bránit svá práva.
20.03
Řízení stanovující toto prohlášení neplatnosti je stejné jako pro
průmyslové vzory zapsané přímo u úřadu této smluvní strany. Např. ochranu
průmyslového vzoru lze prohlásit neplatnou v řízení vyvolaném třetí stranou nebo
protinávrhem v řízení o porušování práv.

Rule 20(1) 20.04

Pokud jsou účinky mezinárodního zápisu ve smluvní straně prohlášeny
neplatnými (úplně nebo částečně) a proti prohlášení se již dále nelze odvolat, úřad této
smluvní strany, pokud si je prohlášení neplatnosti vědom, musí oznámit patřičné
skutečnosti mezinárodnímu úřadu, konkrétně:
- orgán (např. úřad nebo soud), který zápis prohlásil neplatným;
- skutečnost, že prohlášení neplatnosti již nepodléhá odvolání;
- číslo mezinárodního zápisu;
- nevztahuje-li se prohlášení neplatnosti na všechny průmyslové vzory,
dotčené vzory (uvedením těch průmyslových vzorů, které nadále nepodléhají ochraně
nebo těch, které ochraně nadále podléhají);
- datum, kdy byla neplatnost prohlášena a den její účinnosti.
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Rule 20(2) 20.05

Mezinárodní úřad zaznamená prohlášení neplatnosti do mezinárodního
rejstříku společně s údaji uvedenými v oznámení. Mezinárodní úřad dále prohlášení
neplatnosti zveřejní ve věstníku.
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KAPITOLA III:
LONDÝNSKÝ AKT A ZMRAZENÍ JEHO
POUŽITÍ
ÚVOD

Kapitola III se zabývá Londýnským aktem, jehož použití je zmrazeno od 1.
ledna 2010. Zmrazení Londýnského aktu znamená, že od 1. ledna 2010 již není
možné požádat o mezinárodní uložení průmyslových vzorů podle Londýnského aktu
nebo učinit určení, která by se řídila tímto aktem. Prodloužení (obnova) určení
provedených podle Londýnského aktu před 1. lednem 2010 a záznam všech změn
s účinkem k takovýmto určením však jsou nadále v mezinárodním rejstříku možné až
do maximální délky ochrany podle Londýnského aktu, která je 15 let1. Důsledkem
zmrazení budou všechny činnosti podle Londýnského aktu postupně utlumeny a poté
nejpozději 31. prosince 2024, což je 15 let od provedení posledního možného uložení
průmyslového vzoru nebo určení podle Londýnského aktu, ukončeny. Protože podle
Londýnského aktu nelze podat žádné nové mezinárodní přihlášky nebo provést určení,
zaměří se kapitola III pouze na úkony, které jsou stále vůči zápisům a určením podle
Londýnského aktu možné.

01. DŮSLEDKY ZMRAZENÍ POUŽITÍ LONDÝNSKÉHO AKTU

01.01
Společný prováděcí řád byl změněn tak, aby zmrazení použití
Londýnského aktu zohledňoval. Zvláště bylo do Společného prováděcího řádu
přidáno nové pravidlo 37(1) obsahující přechodná ustanovení týkající se Londýnského
aktu.
01.02
Od 1. ledna 2010 nelze do mezinárodního rejstříku provést žádné nové
zápisy nebo určení podle Londýnského aktu. Nicméně zápisy a určení s datem před 1.
lednem 2010 zůstávají v platnosti. Konkrétně to znamená, že tyto zápisy a určení
mohou být předmětem obnovy nebo jiného záznamu podle verze Společného
prováděcího řádu, která byla v platnosti před 1. lednem 2010.
Rule 37(1)(b) 01.03

Jak stanovuje pravidlo 37(1)(b), Společný prováděcí řád ve
znění platném před 1. lednem 2010, tj. Společný prováděcí řád podle Ženevského,
Haagského a Londýnského aktu Haagské dohody v platném znění od 1. ledna 2009,
zůstává v platnosti ve vztahu k mezinárodní přihlášce řízené výlučně podle
Londýnského aktu (viz odstavec B.III.02.01), která byla podána před tímto datem a

1

Viz dokument H/A/28/3 označený „Freezing of the Application of the London
(1934) Act of the Hague Agreement” (“Zmrazení použití Londýnského (1934) aktu Haagské
dohody”) a document H/A/28/1 označený “Proposed Amendments to
the Common Regulations under the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act of the
Hague Agreement” (“Navržené změny Společného prováděcího řádu podle Ženevského,
Haagského a Londýnského aktu Haagské dohody”), které jsou zveřejněny na internetových
stránkách WIPO (www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=18648).
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k tomuto datu byla stále v řízení, stejně jako ve vztahu ke každé smluvní straně
v mezinárodním zápisu vyplývajícím z mezinárodní přihlášky podané před tímto
datem, která byla určena podle Londýnského aktu. Plný text verze Společného
prováděcího řádu je pro větší komfort uživatelů dostupný v části C (pouze v originální
verzi průvodce, v tomto překladu příloha obsahuje znění části C tohoto průvodce
platné v době od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 – pozn. překladatele).

02. MEZINÁRODNÍ ZÁPISY VYPLÝVAJÍCÍ Z MEZINÁRODNÍCH PŘIHLÁŠEK ŘÍZENÝCH
VÝLUČNĚ LONDÝNSKÝM AKTEM

02.01
Mezinárodní přihláška byla považována za řízenou výlučně
Londýnským aktem, jestliže všechny smluvní strany určené v mezinárodní přihlášce
byly určeny podle Londýnského aktu.
Rule 30(1)² 02.02

S výjimkami uvedenými níže se mezinárodní řízení popsané v části
B.II obecně také vztahuje na mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních
přihlášek řízených výlučně Londýnským aktem.
Jazyk

Rule 30(2)(a)² 02.03

Každé sdělení týkající se mezinárodního zápisu vyplývajícího
z mezinárodní přihlášky řízené výlučně Londýnským aktem musí být ve
francouzštině. Tím se liší od sdělení ve vztahu k ostatním druhům mezinárodních
zápisů, které mohou být podány buď v angličtině nebo ve francouzštině. Záznam a
zveřejnění každého nového údaje bude provedeny také pouze ve francouzštině.
(Zveřejnění mezinárodního zápisu ve věstníku podle Londýnského aktu obsahuje
pouze bibliografické údaje týkající se zápisu.)
Bez odmítnutí ochrany

Rule 30(2)(j)2

02.04
Londýnský akt neposkytuje úřadům určených smluvních stran možnost
oznámit odmítnutí ochrany, proto nemohou být mezinárodní zápisy vyplývající z
mezinárodních přihlášek, které se řídí výlučně Londýnským aktem, předmětem
takových odmítnutí ochrany.
Změna vlastnictví

Rule 30(2)(k)² 02.05

Změnu vlastnictví nelze zaznamenat ve vztahu ke smluvní straně
určené podle Londýnského aktu, jestliže by po zápise dotčené změny vlastnictví tento
akt přestal platit. Např. je-li smluvní strana A vázaná jak Haagským, tak Londýnským
aktem, byla určena podle Londýnského aktu a předmětný mezinárodní zápis je
převeden na nového vlastníka pocházejícího ze smluvní strany B vázané výlučně
Haagským aktem, nelze
tuto změnu vlastnictví do mezinárodním rejstříku
zaznamenat, protože v tomto případě by Londýnský akt přestal platit. Tato výjimka

2

Jak uvedeno ve Společném prováděcím řádu „v platnosti před účinným datem zmrazení“, což je veze, která vešla
v platnost 1. ledna 2009.
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z obecného pravidla možnosti záznamu změny vlastnictví v mezinárodním rejstříku je
vynucena množstvím a druhem prvků vlastních výlučně Londýnskému aktu.
Obnova
Rule 30(2)(l), 02.06
Podle Londýnského aktu lze žádat pouze o jednu obnovu (Londýnský
(m) & (n)² akt poskytuje maximální dobu ochrany na 15 let rozdělenou do dvou období: jednoho

pětiletého a jednoho desetiletého). S ohledem na tento zvláštní rys Londýnského aktu
bylo možno požádat o obnovu mezinárodního zápisu vyplývajícího z mezinárodní
přihlášky řízené výlučně Londýnským aktem pro druhé období obnovy na 10 let již v
době podání dotčené mezinárodní přihlášky.
Rule 30(2)(l)²

02.07
Obnova mezinárodního zápisu vyplývající z mezinárodní přihlášky
řízené výlučně Londýnským aktem podléhá platbě pouze základního poplatku bez
ohledu na počet určených smluvních stran. Výše poplatku je stanovena v bodě IV
seznamu poplatků, který je součástí Společného prováděcího řádu v platném znění
před 1. lednem 2010 (dostupné v části C anglického textu).

03. MEZINÁRODNÍ ZÁPISY VYPLÝVAJÍCÍ Z MEZINÁRODNÍCH PŘIHLÁŠEK, KTERÉ SE
ŘÍDÍ ČÁSTEČNĚ LONDÝNSKÝM AKTEM

03.01
Mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek, které se řídí
částečně Londýnským aktem, zahrnují tři kategorie, konkrétně:
(a) mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek, které se
řídí jak Haagským, tak Londýnským aktem, což znamená, že v době podání přihlášky
určené smluvní strany zahrnovaly:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Haagského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, ale
- žádnou smluvní stranu, která byla určena podle Ženevského aktu.
(b) mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek, které se
řídí jak Ženevským, tak Londýnským aktem, což znamená, že v době podání
přihlášky určené smluvní strany zahrnovaly:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, ale
- žádnou smluvní stranu, která byla určena podle Haagského aktu.
(c) mezinárodní zápisy vyplývající z mezinárodních přihlášek, které se
řídí jak Ženevským, tak Haagským a Londýnským aktem, což znamená, že v době
podání prihlášky určené smluvní strany zahrnovaly:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu, a
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- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, a
- a alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Haagského aktu.
Bez odmítnutí ochrany
Rule 31(2)(c)(ii)² 03.02

Ve vztahu k mezinárodnímu zápisu vyplývajícímu z mezinárodní
přihlášky, která se řídí částečně Londýnským aktem (jak je uvedeno v odstavci
B.III.03.01), nemohou smluvní strana nebo strany určené podle Londýnského aktu
oznámit odmítnutí ochrany, protože s touto možností Londýnský akt nepočítá.
Změna vlastnictví

Rule 31(2)(b)² 03.03

Změnu vlastnictví nelze zaznamenat ve vztahu k určené smluvní straně,
jestliže by po zápise dotčené změny vlastnictví Londýnský akt přestal platit nebo by
naopak ve vztahu k takové smluvní straně platit začal. Např. za předpokladu, že
smluvní strana A, vázaná jak Ženevským, tak Londýnským aktem byla určena podle
Ženevského aktu a že dotčený mezinárodní zápis je převeden na nového vlastníka
pocházejícího ze smluvní strany B, vázané výlučně Londýnským aktem, tuto změnu
vlastnictví nelze do mezinárodního rejstříku zaznamenat vzhledem k tomu, že by
v tomto případě Londýnský akt začal platit. ( viz. také odstavec B.III.02.05).
Obnova

Rule 31(2)(c)(iv)² 03.04

Ve vztahu k mezinárodnímu zápisu vyplývajícímu z mezinárodní
přihlášky, která se řídí částečně Londýnským aktem (jak je uvedeno v odstavci
B.III.03.01), obnovu nelze zaznamenat ve vztahu ke smluvním stranám určeným
podle Londýnského aktu, pokud uplynula maximální doba mezinárodní ochrany 15
let. Odlišná situace nastane u smluvních stran určených podle Ženevského nebo podle
Haagského aktu (viz. odstavce B.II.19.01 až 19.22).

Rule 31(2)(c)(iii)² 03.05 Obnova určení podle Londýnského aktu není předmětem platby určovacího

poplatku.

83

ČÁST C
PŘÍLOHA
KAPITOLA III:
MEZINÁRODNÍ ŘÍZENÍ ZAHRNUJÍCÍ
LONDÝNSKÝ AKT
(VE ZNĚNÍ PLATNÉM OD 1. LEDNA 2009
DO 31. PROSINCE 2009)
ÚVOD

Rozsah Kapitoly III je omezen na mezinárodní přihlášky a jiná sdělení k nim
se vztahující, které zahrnují Londýnský akt. Kromě důvodů již uváděných v odstavci
A.02.03 tento postup podporuje také skutečnost, že mnoho rysů Londýnského aktu se
liší od těch, které jsou platné podle Ženevského a Haagského aktu.

01 MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY ŘÍZENÉ VÝLUČNĚ LONDÝNSKÝM AKTEM

01.01
Mezinárodní přihláška se řídí výlučně Londýnským aktem, pokud
všechny smluvní strany určené v této mezinárodní přihlášce byly určeny podle
Londýnského aktu (viz odstavec A.04.18). V takovém případě musí být pro podání
příslušné mezinárodní přihlášky použit formulář DM/34.
Rule 30(1) 01.02

V zásadě se pro mezinárodní přihlášky řízené výlučně Londýnským
aktem a mezinárodními zápisy vyplývajícími z nich shodně použije mezinárodní
řízení popsané v části B.II, ovšem se zohledněním výjimek uvedených dále.
Jazyk

Rule 30(2)(a) 01.03

Mezinárodní přihláška, která se řídí výlučně Londýnským aktem, musí
být nezbytně podána ve francouzském jazyce. Veškerá sdělení týkající se takové
mezinárodní přihlášky nebo mezinárodního zápisu, který z ní vyplynul, musí být také
ve francouzském jazyce. Tím se liší od ostatních typů mezinárodních přihlášek, které
mohou být podány v anglickém nebo francouzském jazyce (dle volby přihlašovatele).
Popis průmyslového vzoru a totožnost původce

Rule 30(2)(b) 01.04

Protože mezinárodní řízení podle Londýnského aktu nedovoluje, aby
byl v mezinárodní přihlášce uveden popis ani totožnost původce, tyto údaje nesmí být
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poskytnuty ve vztahu k mezinárodním přihláškám, které se řídí výlučně Londýnským
aktem.
Bez odkladu zveřejnění
Rule 30(2)(c) 01.05
Londýnský akt neposkytuje možnost požádat o odklad zveřejnění,
Rule 30(3) pouze umožňuje, aby mezinárodní přihláška byla po maximální dobu pěti let

zapečetěna do obálky. Proto nelze žádat o odklad zveřejnění ve vztahu k
mezinárodním přihláškám, které se řídí výlučně Londýnským aktem a přihlašovatel
Rule 30(3)(b)
musí uvést, zda má být mezinárodní přihláška je podána v otevřené nebo zapečetěné
obálce. Ve druhém případě má mezinárodní úřad povinnost ji při obnově otevřít.
Bez omezení na jednu třídu
Rule 30(2)(d) 01.06

Mezinárodní přihláška, která se řídí výlučně Londýnským aktem,
nemusí respektovat pravidlo jednotnosti třídy v tom smyslu, že může obsahovat
průmyslové vzory, které patří do různých tříd Mezinárodního (Lokarnského) třídění
průmyslových vzorů.
Vzorky

Rule 30(2)(e) 01.07

K mezinárodní přihlášce, která se řídí výlučně Londýnským aktem,
mohou být ve všech případech přiloženy vzorky namísto vyobrazení.

Poplatky
Rule 30(2)(f) 01.08

Podle Londýnského aktu se nevyžadují určovací poplatky. Proto
mezinárodní přihláška, která se řídí výlučně Londýnským aktem, podléhá pouze
platbě základního poplatku bez ohledu na počet smluvních stran v ní určených. To
samé platí v souvislosti s obnovou.
Zveřejnění

Rule 30(2)(g) 01.09
Rule 30(2)(i) výlučně

Vyobrazení vzorů obsažených v mezinárodní přihlášce, která se řídí
Londýnským aktem, nejsou podle tohoto aktu zaznamenány v
mezinárodním rejstříku a nejsou zveřejněny ve věstníku. (Zveřejnění mezinárodního
zápisu ve věstníku podle Londýnského aktu obsahuje pouze bibliografické informace
týkající se zápisu.)

Rule 30(2)(h) 01.10

Mezinárodní zápis vyplývající z mezinárodní přihlášky, která se řídí
výlučně Londýnským aktem, je zveřejněn ihned po zápisu.
Bez odmítnutí ochrany

Rule 30(2)(j) 01.11

Londýnský akt neposkytuje úřadům určených smluvních stran možnost
oznámit odmítnutí ochrany, proto nemohou být mezinárodní zápisy vyplývající z
mezinárodních přihlášek, které se řídí výlučně Londýnským aktem, předmětem
takových odmítnutí ochrany.
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Změna vlastnictví
Rule 30(2)(k) 01.12

Změnu vlastnictví nelze zaznamenat ve vztahu ke smluvní straně
určené podle Londýnského aktu, jestliže by po zápise dotčené změny vlastnictví tento
akt přestal platit. Např. za předpokladu, že smluvní strana A, vázaná jak Haagským,
tak Londýnským aktem byla určena podle Londýnského aktu a že dotčený
mezinárodní zápis je převeden na nového vlastníka pocházejícího ze smluvní strany
B, vázané výlučně Haagským aktem, nelze tuto změnu vlastnictví zaznamenat do
mezinárodním rejstříku vzhledem k tomu, že v tomto případě by Londýnský akt
přestal platit. (pokud jde o určení aktu, kterým se stanovuje určení dané smluvní
strany, viz. odstavce A.04.12 až 04.15). Toto porušení obecné zásady týkající se
možnosti záznamu změny vlastnictví v mezinárodním rejstříku, je vynuceno
množstvím a odlišností rysů vlastních výlučně Londýnskému aktu.
Obnova

Rule 30(2)(l), 01.13
Podle Londýnského aktu lze žádat pouze o jednu obnovu (Londýnský
(m)&(n) akt poskytuje maximální dobu ochrany na 15 let rozdělenou do dvou období:

jednoho pětiletého a jednoho desetiletého). Majíce tento zvláštní rys Londýnského
aktu na paměti, lze požádat o obnovu mezinárodního zápisu vyplývajícího z
mezinárodní přihlášky řízené výlučně Londýnským aktem pro druhé období obnovy
na 10 let již v době podání dotčené mezinárodní přihlášky. V takovém případě však
musí být odpovídající obnovovací poplatek uhrazen při podání předmětné
mezinárodní přihlášky. Při nezaplacení mezinárodní úřad k žádosti o obnovu
nepřihlíží.

02 MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY, KTERÉ SE ŘÍDÍ ČÁSTEČNĚ LONDÝNSKÝM AKTEM

02.01
Mezinárodní přihlášky, které se řídí částečně Londýnským aktem,
zahrnují tři kategorie mezinárodních přihlášek, konkrétně (viz také odstavce A.04.16
až 04.20):
(a) mezinárodní přihlášky, které se řídí jak Haagským, tak
Londýnským aktem, což znamená, že určené smluvní strany zahrnují:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Haagského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, ale
- žádnou smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu.
(b) mezinárodní přihlášky, které se řídí jak Ženevským, tak
Londýnským aktem, což znamená, že určené smluvní strany zahrnují:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, ale
- žádnou smluvní stranu určenou podle Haagského aktu.
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(c) mezinárodní přihlášky, které se řídí jak Ženevským, tak Haagským
a Londýnským aktem, což znamená, že určené smluvní strany zahrnují:
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Ženevského aktu, a
- alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Londýnského aktu, a
- a alespoň jednu smluvní stranu určenou podle Haagského aktu.
02.02
Všechny tyto mezinárodní přihlášky musí být podány na formuláři
DM/1, bez ohledu na skutečnost, že zahrnují Londýnský akt.
Rule 31(1) 02.03

Pro tyto mezinárodní přihlášky v zásadě platí mezinárodní řízení
popsané v části B.II, ovšem s výhradou výjimek uvedených dále.
Odklad zveřejnění

Rule 31(2)(a) 02.04

Vzhledem k tomu, že odklad zveřejnění není podle Londýnského aktu
možný (viz odstavec B.III.01.05) vyplývá z toho, že o odklad zveřejnění nelze žádat v
mezinárodní přihlášce podle odstavec B.III.02.01 výše, kdykoli je smluvní strana
určená podle Londýnského aktu. Pokud je požadován odklad zveřejnění a smluvní
strana je určená podle Londýnského aktu, mezinárodní úřad patřičně informuje
přihlašovatele. Pokud, během předepsané lhůty tří měsíců přihlašovatel písemným
oznámením mezinárodnímu úřadu neodstoupí od určení předmětné smluvní strany,
mezinárodní úřad k žádosti o odklad zveřejnění nepřihlédne.
Poplatky

Rule 31(2)(c)(i) 02.05
Rule 31(2)(c)(iii) aktem

Ve vztahu k mezinárodní přihlášce, která se řídí částečně Londýnským
(viz odstavec B.III.02.01), nezakládá určení smluvní strany podle
Londýnského aktu povinnost úhrady určovacího poplatku vzhledem k tomu, že
tento poplatek není podle Londýnského aktu požadován. Totéž platí i v souvislosti s
obnovou.

02.06 Pro mezinárodní přihlášky podané přihlašovateli, jejichž jediným oprávněním
podat přihlášku je spojení s nejméně rozvinutou zemí (NRZ) v souladu se seznamem
vytvořeným Organizací spojených národů jsou poplatky pro mezinárodní úřad sníženy
na 10% předepsané částky (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo). Pokud je podáno
několik přihlášek, výše uvedená kritéria musí splňovat každá.
Bez odmítnutí ochrany
Rule 31(2)(c)(ii) 02.07

Ve vztahu k mezinárodnímu zápisu vyplývajícímu z mezinárodní
přihlášky, která se řídí částečně Londýnským aktem (jak je uvedeno v odstavci
B.III.02.01), nemohou smluvní strana nebo strany určené podle Londýnského aktu
oznámit odmítnutí ochrany, protože s touto možností Londýnský akt nepočítá.
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Změna vlastnictví
Rule 31(2)(b) 02.08

Změnu vlastnictví nelze zaznamenat ve vztahu k určené smluvní straně,
jestliže by po zápise dotčené změny vlastnictví Londýnský akt přestal platit nebo by
naopak platit začal ve vztahu k takové smluvní straně. Např. za předpokladu, že
smluvní strana A, vázaná jak Ženevským, tak Londýnským aktem byla určena podle
Ženevského aktu a že dotčený mezinárodní zápis je převeden na nového vlastníka
pocházejícího ze smluvní strany B, vázané výlučně Londýnským aktem, tuto změnu
vlastnictví nelze zaznamenat do mezinárodního rejstříku vzhledem k tomu, že by
v tomto případě Londýnský akt začal platit. ( viz. odstavec B.III.01.12).
Obnova

Rule 31(2)(c)(iv) 02.09

Ve vztahu k mezinárodnímu zápisu vyplývajícímu z mezinárodní
přihlášky, která se řídí částečně Londýnským aktem (jak je uvedeno v odstavci
B.III.02.01), obnovu nelze zaznamenat ve vztahu ke smluvním stranám určeným
podle Londýnského aktu, pokud uplynula maximální doba mezinárodní ochrany 15
let. Odlišná situace nastane u smluvních stran určených podle Ženevského nebo podle
Haagského aktu (viz. odstavce B.II.18.01 až 18.23).
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