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Abstrakt 

Podniky a autoři při snaze uspět na trhu stojí často před otázkou, zda a jaký smysl 

má v dnešní době ochrana designu. Jestli se vyplatí investovat čas a peníze do 

registrace u příslušných úřadů, když vidí všude kolem sebe spoustu kopií různého 

zboží.  

Tento článek přibližuje i méně známou oblast duševního vlastnictví – průmyslové 

vzory. Nikoliv formou ryze odborného textu, ale způsobem aplikovatelným v praxi 

pro běžné drobné firmy nebo fyzické osoby, které se s touto tématikou setkali buď 

vůbec, nebo jen okrajově. Obsahuje základní přehled a návod, se kterými instituty 

je dobré se seznámit hned v počátku a na které situace můžeme v průběhu řešení 

ochrany natrefit. V praxi se ukazuje, že řádně chráněný design má stále svou 

velkou váhu a je důležitým nástrojem k prokázání práv na daný vzhled výrobku. 

A nejen to, průmyslové vzory, jako součást nehmotného majetku, výrazně zvyšují 

hodnotu firmy. 

Abstract 

Companies and authors, often face the question of whether it is profitable to protect 

design in these days. Because of the needed invest of time and money for 

registration, while they see a plenty of copies all around themselves. This article 

introduces a lesser-known section of intellectual property rights - industrial designs. 

Not as a purely professional text, but in such a way to be applicable in practice for 

those who have encountered this topic either not at all or only marginally. It contains 

basic overview for which institutes it is good to be acquainted with and which 

situations we may řcome across during the protection process. Practice turns out 

that properly protected design still has a great value and it is an important institute 

for proving the product appearance rights. On top of that, the industrial designs, as 

a part of the intangible assets, significantly increase the company value. 

Seznam klíčových slov: autorské právo, průmyslové právo, ochrana designu, 

porušování práv  

 

 



ÚVOD 

Na internetu i v knihovnách je k dispozici široká nabídka odborné literatury, která 

se věnuje právům k duševnímu vlastnictví. Veřejnost má i přesto nedostatečné 

povědomí o tom, co všechno a jak lze účinně chránit. Většinou se jednotlivci 

i podniky setkávají hlavně s institutem patentu a ochranné známky. Vizuální dojem 

je ale často vůbec to první, co spotřebitel u výrobku vnímá a co může rozhodnout 

o tom, jestli si jej koupí, či nikoliv.  

Design je stejně jako každý autorský počin to nejniternější sebevyjádření, osobní 

stanovisko, vlastní pohled na danou věc. O to víc je pro autora takové dílo cennější 

a má k němu logicky často velmi subjektivní přístup. Naprosto přirozeně tak vzniká 

potřeba jej jakkoliv ochránit. Přesto je tato oblast ochrany dosti opomíjená. 

Důvodem může být malá informovanost, následně s tím spojená nedůvěra podniků 

či jednotlivců v hodnotu takového vlastnictví a řekněme určitá subjektivita. Protože 

vzhled nemá tak jasně dané parametry pro ochranu jako technické řešení, není 

jednoduché a jednoznačné jej ochránit, mnohdy jsou hranice podobnosti a pouhé 

inspirace velmi diskutabilní. 

Celá problematika smyslu ochrany designu je v tomto příspěvku rozebírána 

z pohledu firmy, ve které se výrobky rodí od samého počátku. Pečlivě, od prvotního 

návrhu, přes zkušební prototypy až po finální výrobek řeší celý vývoj, zajišťuje 

výrobu a teprve pak uvádí své produkty na jednotlivé trhy. Za touto prací stojí velké 

úsilí mnoha lidí, tisíce hodin práce a samozřejmě objemné finanční prostředky, 

protože je velký rozdíl v tom výrobek kompletně vyvinout, nebo jej pouze nabízet 

a prodávat.  

Vyplatí se ale tedy ještě vůbec mimo samotný vývoj vynakládat další investice 

spojené s ochranou designu, když se nejedná o klasický patent? Má takové 

vlastnictví pro firmu nějakou hodnotu? Jak dlouho celý proces ochrany trvá a na 

jak dlouho budete mít vizualitu vašeho výrobku chráněnou? Jaké kroky lze učinit 

v případě, že bude náš design někdo kopírovat? To vše jsou otázky, kterými se 

budeme v textu postupně zabývat. 

Nejprve se podíváme na definici dvou, veřejností často nerozlišovaných oblastí 

duševního vlastnictví, a těmi jsou autorské právo a průmyslové právo, obojí ve 

vztahu k designu. Následně rozebereme detailněji možnost ochrany vzhledu 

institutem průmyslového vzoru a postupně se dostaneme až k možným krokům, 

kterými se lze při zásahu do vašich práv účinně bránit.  



VYMEZENÍ OBLASTÍ AUTORSKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO PRÁVA VE VZTAHU 

K DESIGNU 

Předměty duševního vlastnictví se řadí mezi nehmotné statky. Nároky při 

uplatňování autorských a průmyslových práv jsou ve své podstatě velmi podobné, 

avšak povaha těchto dvou oblastí duševní ochrany se různí. O tématu ochrany 

duševního vlastnictví existuje rozsáhlé množství odborné literatury – můžeme 

doporučit například Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

Ladislava Jakla (2011) učební text pro VŠB TUO Romana Pavlase (2012) či 

přednášky Adély Faladové z Úřadu průmyslového vlastnictví (2017).  

AUTORSKÉ PRÁVO 

Autorská práva jsou jednou z oblastí celku práv k duševnímu vlastnictví. V ČR jsou 

definována zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon). 

Obsahem ochrany jsou práva osobnostní a majetková a subjektem celé ochrany 

mohou být v souladu se zákonem autor, výkonný umělec, výrobce záznamu, 

vysílatel apod. (Faladová, 2017: 40). Tudíž tato práva se vztahují k osobě, 

k autorovi. Jsou neformální, nevyžadují registraci a vznikají okamžikem 

prezentace/zveřejnění daného díla. Dílo může být vyjádřeno i pouhým 

zaznamenání na papír nebo jakýkoliv jiný nosič dat.  

Jinými slovy, jedná se o právní normy, které upravují nároky z děl uměleckých, 

literárních a vědeckých a užití těchto děl. Předmětem ochrany není tedy samotný 

prvek, na kterém je dílo zachyceno, ale jeho podstata – text, melodie apod., vše 

ztvárněno v určité objektivně vnímatelné podobě. A dále vlastnická/majetková 

práva k tomuto prvku. Majetkové právo – například k obrazu, fotografii, ke knize – 

lze převádět na jinou osobu, přičemž práva osobnostní jsou nepřevoditelná, nadále 

zůstávají osobě, která je vytvořila, tedy autorovi. Nepřevoditelná jsou taktéž 

majetková práva autora a výkonného umělce (Faladová, 2017: 5). 

Doba trvání ochrany dle autorského práva je různá. Zatím co osobnostní práva 

zanikají smrtí, majetková práva mohou trvat až 70 let po smrti autora (Faladová, 

2017: 56).  Pro srovnání průmyslová práva, mají ve většině případů kratší dobu 

možné ochrany – například u užitného vzoru jde o 10 let, patent na vynález můžete 

chránit na 20 let, průmyslový vzor v Evropě maximálně na 25 let (Jakl, 2011: 114).  

Jestliže se momentálně bavíme o ochraně designu, tak zjednodušeně řečeno, 

pokud člověk vytvoří jakýkoliv výrobek nebo prvek s novým vzhledem, automaticky 

mu jeho zaznamenáním vznikají osobnostní práva na tuto věc, která jsou dle 



autorského práva nepřevoditelná. Pokud chce ale takový nový vzhled co 

nejúčinněji chránit proti dalšímu zneužití nebo kopírování, je dobré volit formální 

způsob ochrany, a to postup dle práv průmyslových. 

Důvod je jednoznačný. Jak už bylo uvedeno, autorská práva nepodléhají žádné 

registraci, a tudíž jsme povinni své autorství v případě jakéhokoliv sporu 

prokazovat. Což je mnohdy velmi náročný proces.  

PRŮMYSLOVÉ PRÁVO 

Průmyslová práva se řadí, stejně jako ta autorská, do skupiny práv k duševnímu 

vlastnictví. Na rozdíl od autorských práv jsou ale formální a podléhají nutné 

registraci před příslušným úřadem. Ochrana tedy nezačíná platit v okamžiku vzniku 

díla, ale je přiznána až po splnění všech stanovených podmínek celého procesu 

řízení – respektive vzniká rozhodnutím úřadu o udělení ochrany, zpětně ke dni 

podání přihlášky. Dá se tedy říci, že právo autorské předchází právům 

průmyslovým. Předmětem ochrany jsou prvky využitelné v oblasti průmyslu: 

„Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné 

vzory, ochranné známky, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní 

známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo 

označení jeho původu….“ (čl. 1, odst. 2, Pařížská úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví, r. 1883, v aktuálním znění) 

Pokud disponujeme dokumentem, který dokládá naše vlastnictví k určitému 

předmětu ochrany, pak máme výlučné právo s tímto prvkem jakkoliv nakládat. 

Tudíž žádný jiný subjekt jej nemůže vyrábět, uvádět na trh, nabízet nebo například 

kopírovat. Průmyslová práva mají nicméně teritoriální a časové omezení. To 

znamená, že náš monopol platí pouze na území, pro které mu byla ochrana 

udělena, a pouze po dobu, na kterou mu byla udělena. 

Jestliže jsou průmyslová práva formální záležitostí a podléhají registraci, pak také 

existuje možnost jejich zrušení dříve, než uplyne řádná doba ochrany. Podmínky 

pro výmaz nebo zrušení ochrany jsou striktně stanoveny jednotlivými zákony 

příslušených předmětů ochrany a platnost takového zrušení může být jednak 

s účinky ex nunc1 a jednak s účinky ex tunc2.  

                                                           
1 Od nynějška čili směrem do budoucna. 
2 Od počátku platnosti.  



Výmaz průmyslového vzoru má vždy účinky ex tunc, detaily podmínek pro zánik 

nebo výmaz designu jsou uvedeny v §26 až 29 zákona č. 207/2007 Sb., o ochraně 

průmyslových vzorů. 

A nyní už se blíže podíváme na samotnou průmyslovou ochranu designu. 

MOŽNOSTI PRŮMYSLOVÉ OCHRANY DESIGNU 

V České republice lze zvolit několik cest k ochraně designu. Uplatnit můžeme jak 

práva z průmyslového vzoru zapsaného národní cestou u Úřadu průmyslového 

vlastnictví, tak práva ze zapsaného průmyslového vzoru Společenství u organizace 

EUIPO, dále průmyslové vzory registrované mezinárodním zápisem pro oblast EU 

prostřednictvím WIPO. Pro rychlý přehled vytvořil Úřad průmyslového vlastnictví ve 

spolupráci s WIPO publikaci Vypadat dobře (2015). 

Kromě řádně registrovaných a zapsaných průmyslových vzorů, platí na území ČR 

také práva z nezapsaného průmyslového vzoru Společenství. 

Ochrana PV je definována těmito zákony, platnými na území ČR: 

● Zákon č. 207/2007 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění zákonů 

č. 474/2004 Sb., č. 59/2005 Sb. a č. 221/2006 Sb. 

● Nařízení Rady ES č. 6/2002 o vzorech Společenství 

Alternativou pro ochranu designu mohou být i ochranné známky, v některých 

zemích pak také využití práva o nekalé soutěži. Kdybychom měli zmínit opravdu 

jen základní rozdíly oproti běžné registraci PV, tak u ochranných známek je 

ochrana omezena pouze na skupinu výrobků zvoleného mezinárodního třídění – 

velmi důležitý detail ve vztahu k designu jako takovému, který může zájemce ve 

výsledku výrazně omezovat. Chráněný vhled pak totiž v praxi lze nárokovat pouze 

u zvolených skupin výrobků, nikoliv napříč všemi produkty. Co se nekalosoutěžního 

jednání týká, u něj je prokazatelnost a vymahatelnost práva v praxi mnohem 

náročnější než u řádně registrovaných průmyslových vzorů. 

NEZAPSANÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR SPOLEČENSTVÍ  

Pokud se rozhodneme design chránit formou nezapsaného průmyslového vzoru 

Společenství, je nutno hlavně pamatovat na fakt, že se jedná o podstatně slabší 

ochranu jak do délky, tak také možnosti právo následně uplatnit a vymáhat. 

Nezapsaný průmyslový vzor nepodléhá na území EU žádné registraci a jeho 

ochrana platí ode dne jeho zveřejnění, což může značit určitou podobnost spíše 

s autorským právem. Ochrana platí pouze po dobu 36 měsíců a nedá se, na rozdíl 

od zapsaného průmyslového vzoru, již dále prodloužit (Kopecká 2017: 29). 



U nezapsaného průmyslového vzoru také nejde uplatnit ochranná lhůta 12 měsíců 

před samotným uveřejněním původcem. 

Nabízí se tak logicky otázka, jaký smysl může mít využití ochrany způsobem 

nezapsaného průmyslového vzoru. Důvody mohou být jednak veskrze finanční – 

náklady na celý proces řádné ochrany a následných obnov průmyslového vzoru 

jsou nemalé, jednak také strategické. Určitá průmyslová odvětví se vyvíjí tak rychle 

a trh má tak velkou poptávku po časté obměně a novosti, že je mnohdy výhodnější 

zvolit pouze cestu nezapsaného průmyslového vzoru. Výrobek, který uvedete na 

trh, může být novinkou někdy jen pár měsíců, pak si jeho redesign vyžádá buď 

přímo sama společnost, nebo rychlá odpověď konkurence. 

ZAPSANÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR  

Jak už bylo zmíněno v úvodu této části, možností, přes který úřad provést řádnou 

registraci designu platnou na území ČR, je hned několik. Pokud hledáme silnou 

a přímou ochranu vzhledu výrobku, díky které získáte jako vlastník legální možnost 

bránit se proti kopírování – ve smyslu jak pouhého nabízení, tak ve výrobě nebo 

prodeji dané věci, pak je ochrana formou průmyslového vzoru tou nejefektivnější 

cestou. Řádná registrace samozřejmě podléhá příslušným zákonům a striktním 

pravidlům. Na rozdíl od nezapsaného vzoru je tedy tento způsob administrativně, 

finančně i časově mnohem náročnější. 

Ať už se rozhodneme registrovat design prostřednictvím kterékoliv zmiňované 

organizace, je nutné mít na paměti, že takto můžeme chránit pouze vzhled. Nikoliv 

funkční a technickou podstatu výrobku (Jakl, 2011: 71). A vzhled jako takový musí 

vždy splňovat dvě základní podmínky: novost a individuální povahu – §4 a §5 

zákona č. 207/2007 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Novost se zkoumá 

porovnáním průmyslového vzoru se stavem techniky, přičemž je nutné přihlášku 

podat nejpozději do 12 měsíců od zpřístupnění designu veřejnosti. Za zpřístupnění 

se považuje nejen prodej, ale například i pouhá ukázka na sociálních sítích, 

inzerce, vystavování, zpřístupnění na webu apod. Za design s individuální povahou 

pak můžeme označit ten, který se svým celkovým dojmem liší od stávajícího stavu 

techniky. Tuto schopnost rozlišení zkoumají u úřadu tzv. informovaní uživatelé. 

Tyto osoby nejsou odborníky v designovém odvětví ani v odvětví práva 

k duševnímu vlastnictví, ale jsou obeznámeny se stavem techniky, a tudíž mají 

hlubší znalosti a přehled než běžný uživatel (Sedláček, 2018: 23). 

Nejdůležitější částí přihlášky je samotné zobrazení designu. Rozsah ochrany je 

přímo definován tímto vyobrazením, nikoliv pak finálním výrobkem. Detaily rozsahu 

ochrany nalezneme v § 10 zákona o PV. 



Na úplném začátku je nutné si stanovit, co vlastně chceme chránit, respektive co 

je na výrobku tak jedinečné, a tomu uzpůsobit veškerá vyobrazení. Chránit lze vždy 

jen tu část prvku, která je viditelná při jeho běžném používání. Nikoliv například 

část výrobku, která je k vidění až po jeho samotném rozmontování.  

V § 8 zákona o PV je jasně řečeno, že nelze chránit všeobecně známé tvary ani 

design, který by byl v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Když 

budeme mít na paměti výše uvedené zásady, tak s dodržením náležitostí samotné 

přihlášky máme velký předpoklad k úspěšnému řízení u daného úřadu. 

PORUŠOVÁNÍ RÁV K PRŮMYSLOVÝM VZORŮM 

V tento moment jsme ušli již velký kus cesty. Investovali jsme spoustu peněz do 

vývoje nového produktu, u příslušného úřadu se nám podařilo úspěšně chránit náš 

design. Ale určitě je potřeba být i nadále obezřetní a vědět, jak se účinně bránit 

v případě, kdy někdo do našich nabytých práv zasáhne. Pojďme si nyní tuto situaci 

rozebrat a podívat se na možná řešení. 

Ve světě existuje spousta případů porušování práv k průmyslovým vzorům. 

Hranice mezi pouhou inspirací a kopírováním je sice velmi těžce stanovitelná, ale 

v některých případech je záměr napodobit naprosto zřejmý. A to zvláště u subjektů, 

které na kopírování ostatních postaví svůj byznys. Pokud vezmou chráněný vzhled 

a použijí jej pro naprosto stejný účel, pro který jej užívá vlastník průmyslového 

vzoru, těžko to lze nazvat jinak než jako vědomé porušování práv. Přístupy 

a hodnocení samotných účastníků bývají mnohdy logicky subjektivní, takže 

nezbývá než spory řešit právní cestou. 

Anebo se jedná o pouhou nevědomost. Neinformovanost. Lidé si dají pozor, aby 

nedali například na kabelku logo známé značky nebo logo velmi podobné, protože 

o „brandu“ – ochranné známce vědí. Že ale může být chráněn i vzhled oné 

konkrétní kabelky, mnohdy nemají ani tušení. Nicméně i oni tímto jednáním 

porušují něčí práva. 

Pokud vycházíme z předpokladu, že máme design řádně chráněný jako 

průmyslový vzor, pak jsou šance na úspěch mnohem větší, než v případě 

opačném. Vždy se samozřejmě můžeme odvolat na autorská práva, ale jak už bylo 

zmíněno v úvodní části, jejich vymahatelnost je v těchto případech velmi složitá 

a firmy v praxi na výzvy tohoto charakteru spíše nereagují. 

Nejprve je nutné rozlišit možné způsoby zásahů do práv z průmyslových vzorů 

a následně podle jejich povah činit příslušné kroky. Podrobněji rozebereme 

kopírování ve formě nabízení podobných výrobků na webových stránkách a prodej 



nebo realizace těchto prvků na trhu. Zmíníme také, ve kterých případech se vyplatí 

bránit se formou předběžného soudního opatření. 

NABÍZENÍ A PRODEJ PODOBNÝCH VÝROBKŮ  

V okamžiku, kdy takové porušení zjistíme, je dobré nejprve shromáždit veškeré 

podklady, na kterých se zboží nabízí. Tzn. zálohovat webové stránky, zajistit letáky, 

konkrétní prodejní nabídky, katalogy, fotografie apod. a obrátit se na příslušnou 

právní kancelář, která s celým procesem pomůže. Zpočátku je dobré volit 

mimosoudní cestu a stranu, která naše věci kopíruje, vyzvat ke stažení těchto 

výrobků z nabídky. Výzvu je samozřejmě vhodné podložit kopiemi příslušných 

certifikátů, které dokládají naše práva na daný průmyslový vzor. V případě, kdy 

jsme zjistili, že protistrana zboží pouze nabízela a nedošlo k prodeji, adresujeme 

žádost většinou pouze tomuto jednomu subjektu. 

Určit, koho přesně vyzvat, bývá někdy docela složité. Jednoznačné je to v případě 

kopií nabízených v katalogu nebo na webu. Komplikovanější už je to ale v situaci, 

kdy zjistíme, že byly napodobeniny dodány do určité realizace. V celém procesu 

tak může být zainteresováno několik osob, a to jak právnických, tak fyzických. 

Jednak zadavatel zakázky, jednak zhotovitel, v některých případech obchodní 

firma, která zakázku zprostředkovává, někdy také například architekt projektu. 

Jakmile shromáždíme veškeré podklady a zvážíme obchodní, časovou i finanční 

stránku celého procesu, můžeme přistoupit k výše zmíněné výzvě. 

Ze zkušenosti můžeme říct, že lépe na tyto výzvy reagují firmy, které nabízí zboží 

podobné PV na webových stránkách nebo v katalogu. Jsou to také často subjekty, 

které se snaží prodávat výrobky, kopírující vzhled hned několika různých 

průmyslových vzorů, respektive několika různých výrobců. V takovém případě je 

vhodné spojit se s těmito výrobci a vyzvat protistranu společně. Oslovené subjekty 

pak většinou reagují stažením výrobků z nabídky. Jestli ale ve skutečnosti již dál 

zboží nenabízí napřímo přes své obchodníky, bývá velmi složité zjistit. Pokud se 

stane, že takové firmy nereagují ani na opakovanou výzvu, doporučuje se spojit 

s právní kanceláří v tamější zemi a řešit dál spor dle jejich zákonů. To je 

samozřejmě mnohem časově i finančně náročnější proces. 

Složitější případ, a tedy ten, kdy jsou napodobeniny chráněných průmyslových 

vzorů prodávány nebo použity pro konkrétní realizaci, nese prvky jak poškozování 

práv z průmyslových vzorů, tak prvky nekalé soutěže. Vymahatelnost práva je pak 

mnohem delším a celkově náročnějším procesem. V takových situacích pouhá 

výzva většinou nestačí. Často se kauza neobejde bez osobních schůzek 

s některým ze zainteresovaných subjektů protistrany a dlouhého vyjednávání 

o možných kompenzacích za způsobenou situaci. Základním předpokladem 



ovšem samozřejmě je, že s vámi bude dotčená firma vůbec ochotná vyjednávat – 

respektive že byť jen teoreticky přistoupí na fakt, že by svým dřívějším jednáním 

mohla jakkoliv zasáhnout do cizích práv. Pokud se dostaneme až do této fáze, 

můžeme požadovat jednak odstranění napodobenin, jednak náhradu za ušlý zisk, 

případně celou věc řešit návrhem na finanční kompenzaci. Vždy platí, že je lepší 

řešit situace s právním zástupcem znalým zákonů státu, ve kterém k porušování 

práv z průmyslových vzorů dochází. Pokud se nevyhneme soudnímu sporu, 

znalecké posudky na podobnost či rozdílnost jednotlivých designů budou 

v takovém případě nezbytnou nutností. 

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ 

Dalším, trochu specifickým místem, kde se můžete setkat s výrobky, které nápadně 

připomínají naše chráněné průmyslové vzory, jsou i mezinárodní výstavy. 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně spíše nebudeme znát tamější právní úpravy, 

je vhodné postupovat dle návodu zmíněného výše – zabezpečit si co nejvíce 

důkazů o nabízení takového zboží a pak firmu, ideálně prostřednictvím právní 

kanceláře, vyzvat ke stažení zboží z nabídky. 

V některých státech lze velmi dobře a hlavně rychle využít obecně známý právní 

nástroj – tzv. předběžné opatření, kterým lze vystavující firmě de facto okamžitě 

zamezit v nabízení zboží přímo během konkrétní výstavy. Pro příklad jsme zvolili 

sousední Německo. Chceme-li získat německým soudem vydané předběžné 

opatření, musíme prokázat, že máme daný vzhled řádně chráněný průmyslovým 

vzorem, že cizí společnost porušuje tato práva, a dále že bez předběžného 

opatření utrpí naše společnost velkou škodu, a proto je rychlé rozhodnutí soudu 

naléhavé.  

K prokázání výše uvedeného potřebujeme shromáždit následující informace:  

● výpis z registru o konkrétním chráněném průmyslovém vzoru 

● výpis z obchodního rejstříku vaší společnosti 

● důkaz o použití chráněného vzhledu (katalog, fotografie z výstavy…) 

● finanční podklady k prokázání, že porušování práv způsobuje vaší 

společnosti velké škody 

● licenční smlouvy atd., pokud jsme držitelem licence 

● fotografie porušujícího produktu + co nejvíce fotografií vašeho produktu 

● prohlášení, že výstava bylo první místo, kde jste se dozvěděli o tom, že 

společnost porušuje naše práva z průmyslového vzoru 

● kontaktní údaje společnosti porušující naše práva  

● přesná adresa výstavy a číslo stánku cizí společnosti  



Všechny podklady je nutno shromáždit v podstatě obratem, protože výstavy trvají 

většinou jen několik dnů. Předběžné opatření je pak velmi účinným nástrojem 

k tomu, jak zabránit takové společnosti v dalším vystavování a nabízení zboží na 

území, na kterém je jeho vzhled chráněn průmyslovým vzorem jiného vlastníka. 

Institut předběžného opatření existuje samozřejmě i v jiných zemích, je třeba si ale 

nejprve zjistit lhůty pro vydání rozhodnutí a také podmínky pro jeho vydání, které 

se budou lišit dle právní úpravy daného státu. Nevyužívá se tak často pro opatření 

na výstavách, jako spíše v případě, kdy nás zjevně konkurenční firma výrazně 

poškozuje, její jednání má velký dopad na finanční stránku naší společnosti, 

poškozuje naše dobré jméno a vy máte k dispozici pro všechna obvinění patřičné 

důkazy. Potom je vydání předběžného opatření rychlejší cesta k určité satisfakci, 

než čekat na často i několikaletý soudní spor a výsledný verdikt.  

DISKUSE A ZÁVĚR 

Ačkoliv se může mnohdy jevit, že ochrana designu postrádá v dnešní uspěchané 

a konzumní společnosti smysl, praxe mluví jinak.  

Proti může hovořit fakt, že některé úřady při zápisu nezkoumají novost designu. 

Provedou registraci přihlášky, která splňuje veškeré náležitosti, a v databázích se 

pak hromadí průmyslové vzory, které mohou být lehce napadnutelné – respektive 

může u nich být s úspěchem zažádáno o výmaz. Ani finančně nákladná řízení 

a obnovy určitě nejsou příznivým faktorem. Spolu s časově náročným procesem 

vymáhání práv z průmyslových vzorů se pak tyto skutečnosti mohou jevit natolik 

zásadní, že od ochrany ustoupíme.  

Nicméně pokud máme alespoň nějaký předpoklad, že náš prvek s novým vzhledem 

na trhu uspěje, je jeho řádná ochrana prozatím stále tím nejlepším možným 

způsobem, jak si práva na něj zajistit. Protože konkurence opravdu nehraje vždy 

fér. 

Když někdo nabízí a prodává produkty jiné značky a má sjednanou smlouvu 

o vzájemné spolupráci, ať už v jakékoliv formě, je to naprosto v pořádku a jedná se 

o běžnou obchodní aktivitu. Jestliže ale prezentuje výrobky nápadně podobné 

jiným, navíc prvkům, které jsou řádně chráněné, je velmi pravděpodobné, že se 

dopouští porušování cizích práv. Obchodně je to samozřejmě relativně chytrý krok. 

Nechá se inspirovat cizím designem, nevynakládá čas ani peníze na vlastní vývoj 

a výsledný výrobek tak může prodávat mnohem levněji. Pokud to dělá opravdu 

chytře a to tak, že se pouze silně inspiruje a výrobky nejsou pouhou jednoduchou 

kopií, může být pro nás, jakožto pro vlastníka průmyslového vzoru, velmi obtížné 

domoci se svých práv. 



Většinou tak řešíme hned několik rovin. Kopie výrobků totiž mohou být nekvalitní, 

ale naopak může být jejich provedení i opravdu precizní. Obojí má ovšem pro nás 

negativní dopady.  

Pokud se setkáme s firmou, která naše výrobky kopíruje, a ještě je neumí vyrobit 

dobře, pak toto jednání poškozuje dobré jméno naší společnosti. Často se stává, 

že běžný uživatel nemusí vůbec poznat rozdíl, tedy neví, že výrobky nemusí patřit 

zrovna nám, a špatná reklama je na světě. Takovéto nekvalitně provedené prvky 

většinou moc dlouho nevydrží, jejich životnost je krátká. Existuje tedy možnost, že 

budou v brzké době nahrazeny a zde máme znovu šanci nabídnout kvalitnější věc. 

Velikost našeho úspěchu je přitom přímo úměrná předchozí špatné zkušenosti 

s padělkem.  

Když jsou napodobeniny kvalitní a levnější než naše produkty, tak kvůli absenci 

vývojových nákladů máme jako vlastník průmyslového vzoru na trhu reálnou 

konkurenci. Ta nám možná primárně nekazí dobré jméno, ale rozhodně nás 

připravuje o případný zisk. Při vědomí, že někteří zákazníci často ve finále volí 

podle ceny, tak můžeme velmi rychle část z nich začít ztrácet. 

V těchto situacích potřebujeme jakoukoliv formu ochrany své práce. Vše, o co 

můžeme svá tvrzení řádně opřít, je důležité, ba spíše naprosto nezbytné. 

Až se v budoucnu budeme rozhodovat, jestli svůj jedinečný design necháme 

chránit, či ne, a jakým způsobem, podpořme svůj byznys, mějme na paměti, že 

neprodává pouze cena, kvalita a rychlá dostupnost. Vizuální dojem, ať už v obecné 

rovině nebo přímo u konkrétního výrobku, je pro spotřebitele čím dál důležitější 

a pro celkovou strategii společnosti naprosto nezbytný. Je výborným 

marketingovým a obchodním nástrojem, a pokud jej máme ještě navíc chráněný, 

tak to platí dvojnásob.  

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na skutečnost, že průmyslové vzory jsou 

jako prvky průmyslového vlastnictví řazeny mezi nehmotný majetek, který jako 

celek tvoří velkou, mnohdy až většinovou část hodnoty každé firmy.  
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