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1 Úvod 

 

V současné době, stále ještě můžeme uvádět na začátku třetího tisíciletí, žijeme v době 

obrovského vědecko-technického rozvoje, který započal již v druhé polovině 20. století 

s rozvojem elektroniky, na který navazoval rozvoj výpočetní, telekomunikační techniky a 

informačních technologií. S novinkami v oblasti technologií jde ruku v ruce rostoucí fenomén 

pirátství a padělatelství, neboli porušování práv k duševnímu vlastnictví. Ovšem nejedná se 

pouze o pirátství v oblasti hudby či počítačových programů, ale k porušování práv dochází 

v naprosté většině oborů lidské činnosti. Veřejnosti jsou zřejmě nejznámější padělky cigaret, 

různých druhů oblečení, značkové obuvi, vypalování či stahování filmů nebo hudebních 

nahrávek apod. Co se týče ekonomické oblasti, porušování práv duševního vlastnictví přináší 

obrovské finanční ztráty, a to nejen známým výrobcům či nadnárodním společnostem, ale 

ohrožuje činnost a někdy i existenci kteréhokoli podniku, jehož produkty se staly obětí 

padělatelství či pirátství. Samotná veřejnost může být nákupem právně závadného zboží 

jednoduše klamána, kdy si kupující pořizuje zboží v představě, že se jedná o kvalitní, 

značkové zboží. V horším případě může být kupující ohrožen na zdraví či životě, např. 

nákupem padělaných cigaret, které mohou obsahovat závadný tabák. Samotnou kapitolou je 

nebezpečí plynoucí z padělaných léků. 

Výběr tématu této diplomové práce souvisí s předchozími větami. Zboží porušující 

práva k duševnímu vlastnictví se vyskytuje všude kolem nás, aniž si to mnohdy 

neuvědomujeme. Je tedy pro mě samotného přínosné orientovat se v této problematice, ať už 

z pohledu běžného spotřebitele nebo do budoucna z pohledu zaměstnance firmy  či 

podnikatele, který může být ohrožován nekalými prodejci. Protože je Česká Republika, bez 

několika dní, již 20 let členem Evropské unie a je tedy součástí společné obchodní politiky 

EU, je téma práce ochrana duševního vlastnictví při dovozu zboží do EU. 

Diplomová práce si dává za cíl rozbor právní ochrany duševního vlastnictví při dovozu 

zboží do EU. Největší prostor bude věnován Dohodě TRIPS a nařízení č. 608/2013 o 

vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Dohoda TRIPS je momentálně 

nejvýznamnější obchodní dohoda o ochraně a vynucování práv k duševnímu vlastnictví. 

Z analýzy těchto dvou dokumentů následně vyvodíme závěry, zda jsou práva k duševnímu 

vlastnictví dostatečně chráněná, jak je účinná práce celních orgánů a jiné. 

Pokud bychom si měli diplomovou práci rozčlenit, tak v první části uvádíme základní 

pojmy k duševnímu vlastnictví, následuje popis procesu evropské integrace až do podoby EU, 

jejíž společná obchodní politika je důležitá pro mezinárodní obchod EU. Poté uvádíme 
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ochranu duševního vlastnictví a její důležitost, jak v EU, tak mezinárodním obchodě. Konec 

této kapitoly patří rozboru Dohody TRIPS. Zmiňované nařízení č. 608/2013 a jeho analýza je 

předmětem další kapitoly. Účinnosti ochranných opatření je věnována část poslední.  
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2 Ochrana duševního vlastnictví při dovozu obecně – Dohoda TRIPS 

 

 

 2.1 Duševní vlastnictví 

 

 2.1.1 Pojem vlastnictví 

  Před definicí pojmu duševního vlastnictví, je potřebné osvětlit si obecnější 

pojem, kterým je vlastnictví. Vlastnictví z právního hlediska znamená výlučné, neomezené 

právo k věci, právo s touto věcí jakýmkoli dovoleným způsobem nakládat, tedy ji držet, 

užívat, požívat její plody a možnost vyloučit každého, kdo by oprávněného vlastníka v těchto 

činnostech rušil.  

  Pokud bychom se na pojem vlastnictví podívali obecněji, tak se jedná 

v podstatě o vztah fyzické nebo právnické osoby k věcem (v právnické terminologii, ke 

statkům), které člověk sám vytvořil a nebo které existují bez přičinění člověka. 

  Pojem statek nebo přesněji statky, které byly zmíněny v předchozím odstavci, 

si můžeme rozdělit několika způsoby, např. na volné a vzácné, spotřební a kapitálové, ale pro 

náš účel je nejdůležitější dělení na nehmotné a hmotné statky. K hmotným statkům řadíme 

věci movité, tedy předměty, které je možno přemisťovat, hýbat s nimi a věci nemovité, 

s kterými hýbat nelze, protože jsou buď přímo spojeny se zemí nebo jsou její součástí. 

Nehmotné statky, jsou tedy předměty s nehmotným charakterem a označujeme je jako 

duševní vlastnictví.
1
 

 

 2.1.2 Pojem duševní vlastnictví 

  V české a světové literatuře existuje  několik definic duševního vlastnictví, my 

si uvádíme definici z 2. čl. Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO 

- World Intellectual Property Organization) z roku 1967, kde se duševním vlastnictvím 

rozumí práva: 

          - k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, 

- k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému 

vysílání,  

- k vynálezům z oblasti lidské činnosti,  

                                                
1
 JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 261 

s. ISBN 978-80-86855-78-3. 
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- k vědecký objevům,  

 - k průmyslovým vzorům a modelům,  

  - k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním 

  jménům a obchodním názvům, 

  - na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se  

  k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.
2
 

  Ovšem roku 2002 došlo k novému vymezení tohoto pojmu Světovou 

organizací duševního vlastnictví. Hlavním důvodem byl rozvoj vědy, techniky, informatiky 

v posledních letech 20. století, který vedl ke vzniku mnoha předmětů duševního vlastnictví, 

které dosud nebyly chráněny, ale svou povahou by si ochranu zasloužily. Definice byla 

rozšířena o práva k užitným vzorům, obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím 

návrhům, topografiím polovodičových výrobků, označením původu, zeměpisným označením, 

odrůdám rostlin, obsahu databází, typografickým znakům aj.
3
   

  Protože se tato práce zabývá z velké části Dohodou o obchodních aspektech 

práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS - The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights), uvedeme si definici pojmu “duševní vlastnictví“, tak jak se rozumí pro 

účely dohody.  Tento výraz se vztahuje na autorská práva a práva příbuzná, ochranné známky, 

zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty, topografie integrovaných obvodů a na 

ochranu nezveřejněných informací. 

 

 2.1.3 Dělení duševního vlastnictví 

  Předměty duševního vlastnictví členíme na dvě skupiny, a to podle 

jednotlivých předmětů a jejich ochrany. První skupinou jsou předměty chráněny 

průmyslovým právem a druhou kategorií jsou díla chráněná podle autorského práva a 

podle práv souvisejících.  

  Předměty chráněné průmyslovým právem můžeme definovat jako statky 

hospodářsky využitelné a řadíme zde vynález, průmyslový vzor, užitný vzor, šlechtitelskou 

odrůdu, topografie polovodičových výrobků a také know-how, u kterého je předmětem 

ochrany samotná cesta k dosažení výsledku, ale ne výsledek sám.
4
  Důležité je také zmínit, že 

                                                
2
 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967 [online]. [cit. 2014-03-

05]. Dostupná z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-

wipo.html  
3
 Prosazování práv z duševního vlastnictví: Učební texty z roku 2003 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf  
4
 MUNKOVÁ, J., P. SVOBODA a J. KINDL, Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 192 s. ISBN 80-

7179-440-6. 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
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ochrana průmyslových práv vzniká až na základě rozhodnutí příslušného úřadu o udělení 

ochrany danému průmyslovému právu, v České Republice je tímto orgánem Úřad 

průmyslového vlastnictví. Úřad při rozhodování o udělení ochrany posuzuje zejména 

průmyslovou či hospodářskou využitelnost daného průmyslového práva.
5
 

  Předmětem autorského práva jsou díla, která jsou jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora a musí být vyjádřená v objektivně vnímatelné podobě. Autorská práva a 

práva související chrání díla vznikající při vědecké činnosti,  literární a umělecké tvorbě či 

projevu nebo to jsou práva vznikající při šíření takovýchto děl. Dále zde patří díla užívaná 

v průmyslové sféře, např. technologické popisy, inženýrské výkresy, počítačové programy, 

databáze a někdy díla užitného umění, a to v případech uvedení těchto děl v dokumentech 

týkajících se vzorů jako literární díla, výkresy, plány nebo projekty.  

  Hlavní rozdíly mezi autorskoprávními a průmyslověprávními předměty jsou v 

samotné ochraně těchto práv. Kdy u práva autorského ochrana vzniká vytvořením či 

předvedením díla a předmětem ochrany je samotný výsledek tvůrčí činnosti autora. Kdežto u 

průmyslového práva vzniká ochrana až zápisem a chráněn je především postup, způsob 

dosažení určitého výsledku.
6
 

  

 2.1.4 Specifika duševního vlastnictví 

  Je vhodné si zmínit specifika shodná pro předměty autorského a průmyslového 

práva. Ochrana jak autorských, tak průmyslových práv je založena na zásadě teritoriality. Což 

znamená, že ochrana daného předmětu duševního vlastnictví je platná pouze na území státu, 

ve kterém byla tato ochrana udělena a při případném domáhání se práv se řídíme právní 

úpravou daného státu.
7
 

  Další společnou vlastností je tzv. potencionální ubiquita, což znamená, že 

předměty duševního vlastnictví mohou být užívány kdekoli, kdykoli a kýmkoli na celém 

světě, aniž by došlo k újmě na kvalitě užívaného předmětu.
8
 

  Další shoda je v omezené době platnosti jednotlivých práv k duševnímu 

vlastnictví, kdy po uplynutí této doby práva buď zanikají, nebo je nutné tuto dobu prodloužit. 

Jednotlivé délky doby ochrany jsou uvedeny v právních předpisech věnujících se daným 

                                                
5
 Prosazování práv z duševního vlastnictví: Učební texty z roku 2003 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf  
6 PUDA, Roman. Vybrané aspekty obchodního práva s přihlédnutím ke komunitární úpravě. 1. vyd. Ostrava: 

Key Publishing, 2009. 71 s. ISBN 978-80-7418-019-4. 
7
 Prosazování práv z duševního vlastnictví: Učební texty z roku 2003 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf 
8
 TÝČ, Vladimír. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Praha: Linde, 1997. 166 s. 

ISBN 80-7201-102-2. 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf
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právům duševního vlastnictví. Jiná je situace u ochrany označení původu a zeměpisného 

označení, kdy ochrana nezaniká a výjimka se vyskytuje také u know-how, kde ochrana končí 

v momentě, kdy se dané know-how stane obecně známým. 

  Dalším pojmem je osobní výlučnost práv k duševnímu vlastnictví. Nehmotný 

statek je výtvorem lidského myšlení nebo dovedností a má svou určitou majetkovou hodnotu, 

z toho se odvozuje povaha práv, která se ke statku váží a patří jeho tvůrci. Platí tedy, že práva 

k duševnímu vlastnictví jsou subjektivní majetková práva, což znamená, že přísluší určité 

fyzické či právnické osobě. Tato osoba má právo požadovat od ostatních, aby do těchto práv 

nezasahovali bez jeho dovolení. A je pouze na majiteli věci, zda toto právo vůči narušovateli 

uplatní. V případě poskytnutí práva třetí osobě k jeho výkonu se sjednává licenční smlouva.
9
 

 

 

 2.2 Proces evropské integrace 

 

2.2.1 Evropská integrace do podoby EU 

Počátky evropské integrace můžeme hledat na počátku padesátých let 20. 

století, tedy v poválečné době, kdy si političtí vůdci zemí ze západu Evropy uvědomovali, že 

dlouhodobý mír a solidaritu demokratické části Evropy není možné zajistit vznikem 

mezinárodní organizace či spojením evropských států v jeden unitární stát.
10

 Dlouhodobým 

cílem byla myšlenka k vytvoření společného práva, které bude závazné uvnitř hranic 

seskupení a navíc bude mít přednost před národními předpisy členských států. Roku 1952 

vzniká ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli), jehož smluvními stranami jsou Francie, 

SRN, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Cílem společenství bylo vytvořit společný trh 

s uvedenými komoditami. Integrace, která již zasahovala do všech sektorů výroby a obchodu 

byla zahájena Římskými smlouvami z roku 1957 mezi stejnými šesti státy, kterými se 

zakládalo EHS (Evropského hospodářského společenství) a Euratom (Evropské společenství 

pro atomovou energii). Účastníci si dali za cíl vytvořit do dvanácti let celní unii, uvnitř které 

by fungoval obchod bez omezení cly, kvótami a jinými opatření. A např. vnější obchodní 

vztahy jsou již zajišťovány společnou obchodní politikou. Roku 1967 dochází slučovací 

smlouvou ke spojení ESUO, EHS a Euratomu v tzv. Evropská společenství, vzniká tak Rada 

ministrů a Komise, tyto instituce mají svými právně závaznými akty a rozhodnutími 

                                                
9
 Prosazování práv z duševního vlastnictví: Učební texty  1. díl, sešit 1, z roku 2007 [online]. [cit. 2014-03-05]. 

Dostupné z: http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf 
10

 JANATKA, František a kolektiv. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 

Praha: ASPI Publishing, 2004. 296 s. ISBN 978-80-7357-006-8. 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf
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zajišťovat výkon a rozvoj společných politik. Soudní dvůr Evropských společenství zajišťuje 

soulad činností institucí se zakládající smlouvou. 

V 70. letech byla integrace trhu zpomalena, důvodem byly jak ekonomické 

potíže, tak dozvuky vstupu Velké Británie, Irska a Dánska do EHS, který znamenal dopad na 

rozhodovací mechanismus společenství. Na počátku 80. let došlo k překonání hospodářských 

obtíží, dané problémy měly být způsobeny absencí velkého, dynamického trhu pro evropské 

firmy, jako mají např. v USA či Japonsku a byl tedy následně prosazen projekt jednotného 

vnitřního trhu.       

Muselo dojít k odstranění neviditelných bariér obchodu, což znamenalo přijetí 

stovek harmonizačních opatření a také reformu institucí a rozhodovacího mechanismu EHS. 

Toto vše provedl Jednotný evropský akt. Uvedená smlouva platná od roku 1987 obsahovala 

podmínku sjednotit trhy členských zemí do konce roku 1992, v té době bylo součástí EHS 

také Řecko, Španělsko a Portugalsko. Bylo zavedeno hlasování kvalifikovanou většinou a 

právo demokratické kontroly rozhodování bylo přeneseno na Evropský parlament. Dynamika 

integrace byla neočekávaně silná, což vedlo členské země k vytvoření hospodářské a měnové 

unie, a tím k jednotné měně.
11

 

 

2.2.2 Evropská unie 

V listopadu 1993 vstupuje v platnost Maastrichtská smlouva. Touto smlouvou 

vzniká Evropská unie, toto uskupení zastřešuje tzv. tři pilíře. V prvním pilíři jsou dosavadní 

tři společenství (ESUO, EHS/ES, Euratom), druhý pilíř se věnuje Společné zahraniční a 

bezpečnostní politice a v třetím pilíři je obsažena spolupráce v oblasti spravedlnosti a 

vnitřních věcí. EU od posledního rozšíření 1.7. 2013 (Chorvatsko) tvoří 28 členských států, 

ČR vstoupila v roce 2004. V souvislosti s dalším výkladem se sluší dodat, že Maastrichtskou 

smlouvou bylo EHS přejmenováno na Evropské společenství  

Lisabonskou smlouvou z roku 2009 byla zrušena struktura tří pilířů, a tím se 

Evropské společenství stalo součástí Evropské unie. A protože před účinností Lisabonské 

smlouvy mělo právní subjektivitu pouze Evropské společenství, nyní tato subjektivita 

přechází na EU. 

 

 

 

                                                
11

 KÖNIG, P., L. LACINA a J. PŘENOSIL. Učebnice evropské integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 

2006. 416 s. ISBN 978-80-7364-022-8. 
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2.2.3 EU a mezinárodní obchod 

Pokud uvádíme mezinárodní obchod v souvislosti s EU, budeme se věnovat 

obchodu s nečlenskými státy, který je upravován společnou obchodní politikou. Ve smlouvě o 

založení ES jsou společné obchodní politice věnovány články č. 131-134, kdy v úvodním 

článku je specifikován cíl této politiky, která má přispívat k harmonickému rozvoji světového 

obchodu, napomáhat k odstranění překážek mezinárodního obchodu a ke snižování celních 

bariér.
12

 Základem společné obchodní politiky je celní unie, která má vnitřní a vnější aspekt. 

Nás tedy zajímá ten vnější, věnovaný k nastolení jednotné celní politiky vůči třetím státům. 

K dosažení fungující celní unie musí všechny členské státy dodržovat jednotná pravidla, a 

proto společná obchodní politika, jako jedna z mála, spadá do výlučné pravomoci EU. 

Uvádíme dvě zásady společné obchodní politiky. První je zásada jednotnosti, která stanovuje 

jednotná pravidla pro vnější obchod, které vyplývají jak ze zmiňované výlučné pravomoci, 

tak z Dohody GATT, podle které celní unie musí představovat jednotné celní území. Za druhé 

je zásada asimilace, ta znamená, že zboží dovezenému ze třetího státu se umožňuje volný 

pohyb po EU, za podmínky, že bylo řádně procleno a clo zaplaceno.
13

  

Přijetí Lisabonské smlouvy ovlivnilo v různé míře všechny oblasti sektorových 

politik EU. Jaký dopad mělo přijetí smlouvy na společnou obchodní politiku si uvedeme nyní. 

Do výlučných pravomocí EU nově spadají přímé zahraniční investice. Dosud vznikaly 

bilaterální investiční dohody na úrovni členských států EU, týkající se především ochrany 

investic, to ovšem to vedlo k tomu, že tyto dohody se stát od státu lišily. EU nebude jednat 

tak, že by vytvořila nové investiční dohody s třetími státy, které by nahradily dosavadní 

bilaterální dohody. Můžeme zmínit např. záměr Evropské komise z roku 2012, zahájit jednání 

o Dohodě o volném obchodu s USA, která by obsahovala kapitolu o investicích. Významné je 

ovšem nařízení č. 1219/2012, které vstoupilo v platnost 9.1. 2013, které stanovuje přechodnou 

úpravu pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Podle 

nařízení zůstanou dvoustranné dohody o investicích pro členské státy závazné a postupně 

budou nahrazeny dohodami EU, vztahujícími se ke stejné věci.
14

 S Lisabonskou smlouvou je 

rozšířena role Evropského parlamentu, kdy nově rozhoduje společně s Radou a jeho souhlas 

                                                
12

 SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů Evropské unie. 2. vyd. Praha: Linde, 2007. 318 s. ISBN 978-80-

7201-653-2. 
13

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 207 s. ISBN 978-80-210-4073-1. 

14
ŠTURMA, Pavel. Nová společná politika Evropské unie v oblasti mezinárodních investic (uzavírání smluv a 

rozdělení odpovědnosti mezi EU a členskými státy). Obchodněprávní revue. 2013, č. 5, s. 129. ISSN 1213-5313. 
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je vyžadován, mimo jiné, pro dohody v oblasti společné obchodní politiky. Protože má 

Evropský parlament pravomoc odmítnout již sjednanou dohodu, bude se ve větší míře podílet 

na jednáních o dohodách, ovšem sám nemůže dát podnět k zahájení jednání, tato pravomoc 

stále náleží pouze Radě.
15

 

 

 

2.3 Ochrana duševního vlastnictví v EU 

 

V právu EU nalezneme rozsáhlou úpravu průmyslových, autorských a příbuzných 

práv. Na duševní vlastnictví v právu EU musíme nahlížet ze dvou pohledů. V prvním případě 

je to v rámci duševního vlastnictví jako takového, to znamená vznik, obsah, doba trvaní atd. 

jednotlivých práv. EU má tedy své právo autorské, známkové aj., což je soubor hmotně 

právních, kolizních i procesních předpisů upravujících tato práva a patří zde i procesní 

předpisy upravující udělování těchto práv. V druhém případě se s duševním vlastnictvím 

v právu EU setkáváme při realizaci jednotného vnitřního trhu, kdy tato práva slouží 

k regulaci, někdy k brždění volného pohybu zboží a volné soutěže v rámci tohoto trhu. 

Z předešlé věty vychází také základní problém, který existuje na jednotném vnitřním 

trhu. Vzniká nám zde protiklad, kdy proti sobě stojí volný pohyb zboží (chráněn Smlouvou o 

ES) a práva duševního vlastnictví. Za příklad si můžeme uvést situaci, kdy je výrobek chráněn 

patentem v jednom členském státě A a jeho výrobce se rozhodne licenční smlouvou 

poskytnout práva na výrobu a distribuci tohoto výrobku příjemci licenční smlouvy v jiném 

členském státě B, musí být splněna podmínka, že výrobek je chráněn patentem i v členském 

státě B. Pokud by výrobce ze státu A poskytl více takovýchto licencí, vytvořil by se tím trh 

podle daných státních hranic a došlo by tím k rozdělení jednotného vnitřního trhu. Uvedené 

jednání by bylo proti Smlouvě o fungování EU, přesněji proti článkům 34-36 o odstranění 

překážek obchodu mezi členskými státy, ovšem zároveň se musí respektovat duševní 

vlastnictví.
16

  

Bylo tedy nutné oddělit otázku existence práv od jejich výkonu, tento rozpor řešil 

ESD. Bylo konstatováno obecné pravidlo, zásada, že restrikce volného zboží, které vyplývají 

z práv duševního vlastnictví, jsou akceptovatelné (respektive výkon práva je ospravedlněn 

                                                
15

 ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Lisabonská smlouva a společná obchodní politika EU. Současná Evropa. 2010, č. 2, 

166 s. ISSN 1804-1280. 
16

 TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. [online]. [cit. 

10. 3.  2014]. Dostupné z:http://is.muni.cz/el/1422/jaro2012/BO604Zk/tyc_charvat_prumysl_a_autor_prava-II-

2009.pdf 

http://is.muni.cz/el/1422/jaro2012/BO604Zk/tyc_charvat_prumysl_a_autor_prava-II-2009.pdf
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podle čl. č. 30 Smlouvy o ES), pokud jsou odůvodnitelné nezbytností ochrany prvků tvořících 

specifický předmět ochrany.
17

 Uvádíme konkrétní judikáty ESD, které hrály důležitou roli 

v této problematice. Rozhodnutí ve věci Terrapin v. Terranova (C-119/75)
18

 se jednalo 

ochranných známek. V tomto případě ESD konstatoval, že existence práva je chráněna 

smlouvou o ES, ale jeho výkon ne. Výkon práv k duševnímu vlastnictví tedy musí respektovat 

ustanovení Smlouvy o ES, přesněji články č. 28-30 a 81-82. Nesmí tedy příjemci výlučných 

licencí bránit v dovozu stejného zboží jiným subjektům (tzv. paralelní dovozy). ESD se 

odvolával na ustanovení Smlouvy o ES, přesněji na již zmiňovaný čl. č. 30. Ovšem výklad 

tohoto článku byl přijímán s rozpaky, kdy byla vytýkána nejasná hranice mezi existencí práva 

a jeho výkonem. Např. se dá namítat, že právo přestává mít smysl pokud nemůže být 

vykonáno, také se zmenšuje jeho hodnota, což platí hlavně u průmyslových práv. Kdy na 

významu tratí výlučná licence, když se následně její oprávněný příjemce nemůže dovolávat 

svého práva k zamezení paralelních obchodů. ESD tedy  naznačil, že dává přednost zájmům 

EU před zájmy soukromých osob.   

 

 2.3.1 Komunitární vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví 

Výše jsme si uvedli teorii oddělení existence a výkonu práva, nyní k teorii 

komunitárního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví. ESD touto teorií umožňuje co 

nejmenší omezení volného pohybu zboží v EU  při maximálním respektování práv 

k duševnímu vlastnictví. V judikatuře ESD bylo stanoveno, že prvním uvedením zboží na trh 

EU v kterémkoli členském státě se souhlasem majitele práva, dochází k vyčerpání tohoto 

práva a nelze jej při dalších transakcích uplatnit. Můžeme si uvést vzorový příklad. Majitel 

práva z nečlenského státu, uvede své výrobky na trh členského státu A, kde bude své výrobky 

distribuovat podle svých cenových podmínek. Následně budou jeho výrobky nakoupeny 

v členském státě B, kam byly uvedeny v pozdější době za nižší cenu a budou dopraveny do 

státu A bez jeho souhlasu, kde budou prodávány za nižší cenu. Tím jsou poškozovány jeho 

zájmy, protože se cena snižuje. Teď je otázkou, zda se tomu může bránit s ohledem na svá 

práva k duševnímu vlastnictví. ESD uvádí, že nemůže, protože prvním uvedením zboží na trh 

EU byla práva vyčerpána a paralelní dovoz je v tomto případě právně nezávadný. Toto byl 
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 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictvív kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004. 224 s. ISBN 978-80-7201-467-6. 
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 Rozhodnutí ESD C-119/75 Terrapin (Overseas) Ltd. proti Terranova Industrie CA Kapferer & Co ze dne 22. 

června 1976 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61975CJ0119&qid=1397080663816&from=CS  
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smyšlený příklad, ovšem dále si uvedeme rozhodnutí ESD, ve kterých soud došel 

k podobnému výsledku a která se týkala dovozu zboží z nečlenských zemí. 

K významným patří případy Centrafarm v. Sterling Drug (15/74)
19

 a 

Centrafarm v. Winthrop (16/74)
20

. Jednalo se o dovoz léků z USA do EU, kdy v prvním 

případě šlo o patentová práva a v druhém o práva známková, jinak byly tyto případy shodné. 

Sterling Drug, firma z USA, dovezla lék do Velké Británie, kde jej uvedla na trh, později 

stejně tak provedla v Nizozemí. V obou zemích byla jak patentová, tak známková ochrana. 

Rozdíl byl v ceně prodávaného léku, kdy v Nizozemí byl prodáván za dvojnásobnou cenu, 

především z důvodu státní regulace cen léčiv ve Velké Británii. Následně nizozemská firma 

Centrafarm tohoto cenového rozdílu využila a léky nakoupené v Británii za nižší cenu dovezla 

do Nizozemí, kde jej prodávala za cenu nižší než distributor výrobce, a tím ho tedy 

poškozovala. Americká firma se obrátila na nizozemský soud, kde se domáhala zákazu tohoto 

paralelního dovozu s odkazem na patentovou a známkovou ochranu, protože k takovému 

dovozu a následnému prodeji nedala souhlas. Nizozemský soud se obrátil na ESD s otázkami, 

především zda může docházet k těmto dovozům, když došlo k legálnímu uvedení zboží na trh 

člena EU. ESD konstatoval, že s uvedením zboží, ke kterému došlo se souhlasem majitele 

práv, se zboží dostalo do režimu volného pohybu v EU. Uplatnění práv k duševnímu 

vlastnictví by znamenalo zákaz dovozu a prodeje zboží, a tím by došlo k rozdělení trhu EU na 

národní trhy. Z toho vyplývá, že s uvedením zboží na trh ve Velké Británii došlo k vyčerpání 

práv. 

Jako důkaz, že zásada komunitárního vyčerpání práv platí i pro autorská práva 

si uvedeme případ Deutsche Grammophon (DG) v. Metro (C-78/70)
21

, zde se ovšem jednalo o 

obchod v rámci EU. Firma DG vyráběla a prodávala v Německu gramofonové desky a 

vyvážela je také do Francie, kde je prodávala za nižší cenu. Ve Francii tyto desky nakupovala 

firma Metro a vozila je zpět do Německa, kde je prodávala levněji než firma DG. DG se tyto 

dovozy nezamlouvaly a obrátila se na ESD, u kterého se odvolávala na své výlučné právo 

distribuce desek v Německu. U ESD se žalobou neuspěla, soud rozhodl, že s uvedením desek 

na francouzském trhu se souhlasem nositele práva, bylo právo vyčerpáno.   
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V následujícím judikátu figuruje opět firma Centrafarm, přesněji se jedná o případ Centrafarm 

v. American Home Products (C-3/78)
22

. Základ sporu byl stejný jako v předchozím případě, 

dovoz a prodej chráněného léku z USA do Británie a Nizozemí, kde se prodává levněji, 

následně prodej léků, které byly nakoupeny v Nizozemí, v Británii za nižší cenu. Tentokrát 

byl rozdíl v tom, že v každé zemi byl výrobek chráněn jinými známkami, Serenid a Serestra. 

ESD uvedl, že majitel známky může požadovat zákaz prodeje zboží v jiném státě, protože 

nedal souhlas k užití své známky a v jiném státě je zboží chráněno známkou odlišnou. Dalším 

důvodem je ochrana spotřebitele, který se na trhu orientuje podle označení zboží, musí se 

ovšem pozorovat, zda tyto snahy o zákaz prodeje zboží v jiném členském státě nejsou 

skrytým omezováním obchodu nebo zda nevedou k dělení společného trhu. 

Je na místě zmínit se o rozhodnutí z roku 1998, kdy se mělo jednat o porušení 

známkových práv v Rakousku. V případu Silhouette v. Hartlauer Handelsgesellschaft (C-

355/96)
23

 se rakouská firma Silhouette, která vyrábí luxusní brýlové obroučky a vlastní 

stejnojmennou ochranou známku, rozhodla vyvézt dlouho neprodané obroučky, které již 

vyšly z módy do Bulharska, kde je následně zakoupila firma Hartlauer a opětovně dovezla do 

Rakouska, kde je prodávala jako levné zboží. Firma Silhouette podala žalobu na poškozování 

dobrého jména s odkazem na porušení známkových práv v Rakousku. K prvnímu uvedení 

zboží na trh v Rakousku nelze přihlížet, protože zboží již změnilo svůj charakter a je nyní 

posuzováno jako zboží jiné. Byla tedy otázka, zda uvedením zboží na trh v Bulharsku došlo 

k vyčerpání práv v EU. Bylo rozhodnuto, že k vyčerpání práv nedošlo, protože Bulharsko v té 

době ještě nebylo členským státem EU a dovoz zboží z Bulharska bez souhlasu majitele byl 

protiprávní. 

Judikatura se také zabývá pojmem “souhlas“, kdy z rozhodnutí jde poznat 

snaha spíše povolovat paralelní obchody, nežli je zakazovat. Jako vzorový uvádíme judikát 

Davidoff v. A & G Imports (C-414/99)
24

. Zde se jednalo o poskytnutí souhlasu firmy 

Davidoff firmě A & G Imports k prodeji poskytnutého zboží mimo vymezené území. ESD 

rozhodl, že souhlas majitele práva nemusí být výslovný, ale stačí když si jej lze odvodit 

z jednání majitele (tzv. konkludentní souhlas). Vychází se většinou z jednání majitele práv po 

                                                
22

 Rozhodnutí ESD C-3/78 - Centrafarm BV proti American Home Products Corporation ze dne 10. října 1978 

[online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61978CJ0003&qid=1397078684993&from=CS   
23

 Rozhodnutí ESD C-355/96 - Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG proti Hartlauer 

Handelsgesellschaft mbH. ze dne 16. července 1998 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0355&qid=1397078834430&from=CS  
24

 Rozhodnutí ESD C-414/99 - Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd ze dne 20. listopadu 2001 [online]. 

[cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0414&qid=1397079023682&from=CS  
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prvním uvedení zboží na trh mimo EU, z kterého je možné usoudit, zda se vzdává svého 

práva na obchodování s daným zbožím.     

 

 

 2.4 Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě 

 

 Základem řádně fungujícího mezinárodního obchodu je účinná ochrana duševního 

vlastnictví, která se vztahuje k předmětům tohoto obchodu. Hlavním úkolem EU je zajistit 

právní nezávadnost zboží, jež je předmětem mezinárodního obchodu, a zejména se jedná o 

zboží ze třetích států. Do evropských zemí, a zvláště Česká Republika má s tímto bohaté 

zkušenosti, často proudí na trh zboží závadné, ať už se jedná o zboží s cizí ochrannou 

známkou či pirátské kopie zhotovené bez souhlasu oprávněného autora.
25

   

 

  2.4.1 Důležitost ochrany duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě 

  Můžeme se na ochranu duševního vlastnictví podívat ze dvou pohledů. Za prvé 

je to ochrana samotného výrobce či autora, tedy oprávněného majitele práv k danému 

předmětu duševního vlastnictví. Vytvoření dobrého jména výrobce či autora je běh na 

dlouhou trať, musíme brát tedy v úvahu vynaložený čas, dále to jsou nemalé výdaje na 

investice do výzkumu, vývoje výrobku. Proto je důležité vyloučit přiživování jiných subjektů 

na dobrém jméně výrobců či autorů. 

  Na druhé straně je to spotřebitel, který má právo za své vynaložené peníze 

dostat zboží, které má uváděnou kvalitu, vlastnosti, a které jej nebude ohrožovat na zdraví či 

životě. 

  Ovšem hlavním úkolem je správně stanovit rozsah ochrany práv, neznamená 

totiž, že čím bude ochrana přísnější, tím bude účinnější. Přílišná ochrana by mohla vést 

k zabrždění hospodářského a technologického vývoje nebo rozvoje kultury. Práva bývají 

z toho důvodu různě omezena. Nejdůležitější pro mezinárodní obchod je omezení výkonu 

práv při po sobě následujících obchodních prodejích, kdy by bylo přehnané požadovat po 

maloobchodním prodejci uzavření licenční smlouvy s výrobcem k prodeji značkového zboží. 

Absolutně neomezená ochrana by neumožňovala volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu 

Evropských společenství, protože majitelé práv by mohli svým nesouhlasem zamezit tomuto 

                                                
25

 TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. [online]. [cit. 

10. 3.  2014]. Dostupné z:http://is.muni.cz/el/1422/jaro2012/BO604Zk/tyc_charvat_prumysl_a_autor_prava-II-

2009.pdf 
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volnému pohybu. Z toho důvodu existuje zásada vyčerpání práv, kdy právo je vyčerpáno, 

nelze ho tedy dále uplatňovat, při prvním uvedení na trh se souhlasem majitele práva.
26

 

 

 

  2.4.2 Právní ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě 

  Právo k duševnímu vlastnictví musí být chráněno, aby v případě jeho porušení 

mohla být uplatňována právní ochrana. Proto existuje souhrn komunitárních předpisů, které 

zajišťují udělování ochrany a následně její udržování. Ochrana se realizuje buď na úrovni 

členských států nebo na komunitární úrovni, kdy jeden dokument chrání celé společenství. 

Důležitou roli plní také mezinárodní smlouvy mimo rámec Evropské unie. 

 

  Pokud si provedeme exkurz do historie, můžeme pozorovat, že systém právní 

ochrany duševního vlastnictví se vyvíjel po staletí. První snahy o jistý způsob ochrany 

nových, v té době převratných, technologických řešení byly již ve starověkém Egyptě a 

Babylónii. Od roku 1445, kdy byl v Evropě vynalezen knihtisk, v Číně se tak stalo již v 8. 

století, nastal podstatnější vývoj, který pokračoval rokem 1469, kdy v Benátkách došlo 

k vydání prvního vydavatelského privilegia. Dále byl v 18. století vydán autorský zákon 

v Anglii a na konci téhož století v USA.  

  Do konce 19. století spočíval význam právní ochrany duševního vlastnictví při 

výměně zboží či transferu technologií v jednotlivých národních úpravách. Ovšem na přelomu 

století a s rozvojem mezinárodního obchodu a vývojem vědy, techniky se zvyšovaly nároky 

na ochranu duševního vlastnictví a pouhé národní úpravy již dostatečnou ochranu nenabízely. 

Zmíněné tendence k harmonizaci a integraci právních úprav byly vyslyšeny.  

  Velmi důležitou roli, také s ohledem do budoucna, sehrála Pařížská úmluva na 

ochranu průmyslového vlastnictví uzavřená v roce 1883, kterou došlo k harmonizaci 

průmyslových práv na ochranu technických řešení patenty i práv na označení. V oblasti 

ochrany autorských práv hrála zásadní roli Bernská úmluva o ochraně děl literárních a 

uměleckých z roku 1886.
27

 Protože tyto dvě úmluvy hrály na poli ochrany průmyslových, 

respektive autorských práv průkopnickou roli a další smlouvy z nich v podstatě vycházely 

budou stručně charakterizovány. 

 

                                                
26

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 207 s. ISBN 978-80-210-4073-1. 
27

 JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 

261 s. ISBN 978-80-86855-78-3. 
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  2.4.2.1 Pařížská unijní úmluva 

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví prodělala od svého 

schválení řadu změn a byla několikrát revidována. Hlavním cílem úmluvy je snaha odstranit 

některé překážky vyplývající z teritoriálního charakteru průmyslových práv a eliminovat 

nerovné zacházení, které by mohlo být, a které v minulosti také bylo, uplatňováno vůči 

zahraničním státním příslušníkům. Dnes je smluvními stranami úmluvy 174 států, které tvoří 

tzv. Pařížskou unii, která ovšem v mezinárodních vztazích nevystupuje samostatně, ale 

v rámci WIPO. Česká republika je členem této unie a úmluva je součástí českého právního 

řádu ve svém stockholmském znění z roku 1967.  

 Pařížská unijní úmluva je mezinárodní smlouva regulující jak jednotlivá 

průmyslová práva, tak právo firemní nebo otázku potlačování nekalé soutěže. Pařížská unijní 

úmluva však hlavně s ohledem na rozdílnost národních úprav, nestanovuje, jakou formou mají 

být průmyslové vzory chráněny, přesto ale obsahuje řadu ustanovení, která pro průmyslové 

vzory stanovují určitý právní režim. Jde zejména o ustanovení o zákazu diskriminace na 

základě státní příslušnosti (tzv. národní režim), právu priority, zákazu zániku ochrany pro 

nevyužívání, zákazu požadavku umístění informace o zápisu průmyslového vzoru na výrobku 

a zvláštní ochraně na mezinárodních výstavách.
28

 

 

  2.4.2.2 Bernská úmluva 

 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl je mezinárodní 

smlouva, která zajišťuje ochranu autorským dílům. Obdobně jako u Pařížské unijní úmluvy 

byla důvodem pro sjednání úmluvy především snaha odstranit diskriminaci cizích státních 

příslušníků, neboť před uzavřením Bernské úmluvy státy autorská práva cizinců mnohdy 

neuznávaly. Bernská úmluva tak zajistila jednotný minimální základ pro ochranu práv ve 

všech státech, které úmluvu podepsaly. Od roku 1967 se její správou zabývá WIPO a od té 

doby byla mnohokrát revidována. 

Bernská úmluva upravuje především problematiku autorských práv. Podíváme-

li se na úpravu podrobněji, tak zjistíme, že úmluva rozlišuje díla užitého umění, která jsou 

chráněna autorským právem a průmyslové vzory. Přesněji v ustanovení čl. 7 odst. 4 úmluva 

stanovuje, že státy mohou zakotvit u fotografických děl a u děl užitého umění (pokud jsou 

chráněna jako díla umělecká) kratší dobu ochrany než u jiných druhů děl (tato doba však 

nesmí být kratší než období 25 let od vytvoření takového díla). 

                                                
28
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Jednak je v tomto ustanovení zakotven závazek poskytovat ochranu dílům 

užitého umění, jednak zde existuje závazek chránit i průmyslové vzory. Současně však 

úmluva stanoví, že závazek chránit díla užitého umění se vztahuje pouze na ty předměty 

ochrany, které jsou považovány za umělecká díla. Skutečnost, zda je určitý vzhled výrobku 

považován za umělecké dílo, je ponechána na právních úpravách členských států. 

Bernská úmluva, obdobně jako Pařížská unijní úmluva, tedy výslovně neřeší, 

jakým způsobem smluvní strany poskytnou ochranu osobitému vzhledu výrobků, zda 

prostřednictvím autorského práva jakožto dílům užitého umění nebo prostřednictvím zvláštní 

ochrany průmyslových vzorů, popř. obojí cestou. Na druhou stranu však jednoznačným 

způsobem řeší konflikt mezi různými druhy ochrany v jednotlivých státech. Pokud tedy ve 

státě původu, ve státě, kde bylo dílo uveřejněno, je dílu poskytována ochrana průmyslově-

právní (tj. jakožto průmyslovému vzoru), lze se ve všech ostatních státech dovolávat ochrany 

pouze zvláštní cestou, tj. opět cestou průmyslově-právní (pokud takovou ochranu státy 

poskytují). Pokud však stát, kde má být ochrana poskytována, průmyslově-právní ochranu 

danému dílu neposkytuje (např. v minulosti Řecko), budou díla užitého umění chráněna jako 

díla umělecká. Může tedy nastat poněkud kuriózní situace, že v jednom státě bude určitý 

výtvor chráněn jako zapsaný průmyslový vzor, v jiném státě bude chráněn jako dílo užitého 

umění se „zkrácenou dobou ochrany“ (25 let od vytvoření) a ve třetím státě bude dílo 

chráněno jako dílo umělecké s „normální dobou ochrany“ (po dobu života autora +50/70 let 

po jeho smrti). V ČR se zkrácená doba ochrany (25 let od vytvoření díla) u děl užitého umění 

neuplatňuje.
29

 

  Se stále postupujícím rozvojem mezinárodního obchodu, a tím pádem 

s rostoucím počtem práv k duševnímu vlastnictví, se musely přizpůsobovat legislativy 

jednotlivých států a také mezinárodní smlouvy, týkající se daných právních oblastí. Proto byla 

ve 20. století uzavřena celá řada mezinárodních smluv.
30

 Pro oblast průmyslových práv 

uvádíme Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek, 

která byla uzavřena ještě v 19. století, přesněji roku 1891, dále Haagskou dohodu o 

mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů (1928), Lisabonskou dohodu na 

ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (1958), Smlouvu o patentové 

spolupráci (PCT – Patent Cooperation Treaty) (1970) a Úmluvu o udělování evropských 

patentů (1973). Pro oblast autorských práv jsou dále důležité Všeobecná úmluva o právu 
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autorském (1952), Římská úmluva o právech příbuzných k autorskému právu (1961), Úmluva 

o ochraně proti pirátským kopiím (1971), Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl 

(1989), Smlouva o autorském právu WIPO (WCT – Wipo Copyright Threaty) (1996) a 

Smlouva o uměleckých výkonech a zvukových záznamech WIPO (WPPT – Wipo 

Performances And Phonograms Threaty) (1996).    

  Podstatný význam měla dohoda TRIPS, kterou se rozšířila účinnost většiny z 

výše uvedených mezinárodních smluv také na státy WTO, ale hlavním přínosem dohody je 

stanovení minimální ochrany práv k duševnímu vlastnictví a hlavně zajištění efektivního 

vynucování těchto práv.
31

 Proto je podstatná část textu věnována této dohodě. 

 

 

 2.5 Dohoda TRIPS 

 

2.5.1 Vznik dohody TRIPS 

K vzniku dohody TRIPS vedla přes sto let dlouhá cesta, která započala 

přijetím, již výše zmiňované, Pařížské unijní úmluvy, jež byla základním mezinárodním 

smluvním dokumentem.  

Období mezi světovými válkami a následně také v průběhu 2. světové války se 

vyznačovalo restriktivní, ochranářskou politikou jednotlivých států, která měla za následek 

vysoká ochranná cla na dovoz veškerého zboží. S tím související výměna zboží prohlubovala 

depresi ve zmiňovaném období, protože měla za následek zvětšování se národních problémů. 

K přetvoření systému regulace mezinárodního obchodu s důrazem na liberalizaci toků zboží 

se uskutečnila konference v Breton Woods (USA) v červenci roku 1944 za účasti 44 států, 

kdy hlavní slovo měly především Velká Británie a USA. Výsledkem této konference bylo 

uzavření dohod, které měly zásadní význam při obnově Evropy, zdevastované 2. světovou 

válkou, a také stály u liberalizace světového obchodu. Tyto dohody ovšem odmítl ratifikovat 

Sovětský svaz, což je považováno za jednu z předzvěstí “studené války“, to, ale patří k jinému 

tématu. 

Mimo dohod byly na konferenci položeny základy Mezinárodního měnového 

fondu (IMF) a Světové banky (IBRD), vznik těchto institucí se datuje k 27. prosinci 1945. 

V závěrech konference z Breton Woods se počítalo se vznikem Mezinárodní obchodní 

organizace, ovšem jednání o jejím vzniku byla složitá a roku 1950 byla přerušena, především 
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kvůli nesouladu USA se státy východního bloku. Z těchto jednání ovšem zůstala v platnosti 

Všeobecná dohoda o clech a obchodu z roku 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs 

and Trade, po vzniku WTO uváděna jako GATT 1947), tato dohoda tvořila smluvní základnu, 

obsahující seznam celních úlev a koncesí. Činnost GATT byla realizována na konferencích 

označovaných “kola“ (“rounds“) a nazývaná podle místa konání, nebo podle osoby, která 

jednání značně ovlivnila nebo jej vyvolala. 

Pro oblast práv duševního vlastnictví je nejdůležitější Uruguayské kolo konané 

v letech 1986 – 1994, kdy se předmět jednání rozšířil ze samotného obchodu se zbožím na 

obchod se službami a právy duševního vlastnictví a došlo ke vzniku Světové obchodní 

organizace (WTO), která se stala následníkem GATT, respektive GATT 1947. Hlavními 

rozdíly bylo institucionální uspořádání, kdy WTO byla mezinárodní organizací a měla tedy 

členské státy, kdežto GATT 1947 byla dohodou a měla tedy smluvní státy. Druhý základní 

rozdíl je v pohledu na regulaci obchodu, kdy GATT 1947 zajišťovala pouze obchod se 

zbožím a WTO pokrývá i obchod se službami a právy duševního vlastnictví.
32

 

Pro výklad této práce je ovšem nejdůležitější jiný důsledek Uruguayského 

kola, kterým je vznik Dohody TRIPS, tento dokument byl přijat jako součást souboru nově 

uzavřených mnohostranných smluv, které doprovázely vznik WTO. Dohoda, stejně  jako 

ostatní dohody, vstoupila v platnost 1. ledna 1995. V další části práce si uvedeme důvody, 

které vedly ke vzniku Dohody TRIPS.   

 

2.5.2 Důvody vzniku Dohody TRIPS 

Před vznikem Dohody TRIPS byla přijata řada mnohostranných smluv, které 

fungují dodnes, tyto smlouvy ovšem řeší vlastní úpravu pravidel ochrany, tedy jak a kdy je 

právo chráněno, zabývají se mezinárodními aspekty ochrany či postupem při vzniku, ovšem 

neřeší samotné vynucování práv. Na druhé straně existují vnitrostátní právní předpisy, které 

vynucování práv k duševnímu vlastnictví obsahují, ovšem v některých zemích byly tyto 

předpisy neúčinné a při obchodech s tímto státem se muselo počítat s rizikem ztráty. Proto 

byly v 80. letech zahájeny práce na dokumentu, který sloužil k efektivní ochraně 

průmyslových a autorských práv v členských zemích.
33
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Dohoda TRIPS byla nakonec dopracována a přijata v rámci Uruguayského 

kola. Pokud bychom měli shrnout proč byla vůbec potřeba správného mechanismu 

vynucování práv duševního vlastnictví, můžeme uvést tyto čtyři důvody. Za prvé to byl 

zvětšující se podíl výrobků a služeb chráněných právem duševního vlastnictví ve světovém 

obchodě. Druhým důvodem byl zvětšující se podíl odvětví souvisejících s právy duševního 

vlastnictví na HDP. Třetím impulsem je fakt, že porušování práv duševního vlastnictví 

znamená poškozování oprávněných majitelů těchto práv, kteří investují do výzkumu a vývoje 

nemalé prostředky a posledním důvodem byl schodek obchodní bilance USA.
34

  

Když si více rozvedeme poslední důvod, byla to právě USA, která hlásila 

největší ztráty způsobené porušováním práv duševního vlastnictví. Ovšem nejen USA, ale 

většina rozvinutých zemí tlačila na rozvojové země k zahájení jednání o dohodě TRIPS, 

protože právě do rozvojových zemí plynula neprávem většina peněz, což bylo způsobeno 

značnými rozdíly v právních úpravách v oblasti duševního vlastnictví daných zemí, 

nejmarkantnější rozdíl byl u ochrany patentů. Rozvojové země se bránili tvrzeními, že již při 

sjednávání GATT provedly významné ústupky, co se týče reformy svých právních předpisů, a 

to bez jakýchkoli kompenzací ze strany vyspělých zemí.
35

  

A právě při jednání o Dohodě TRIPS tyto požadavky rozvinuté země vyslyšely 

a za přistoupení k dohodě slíbily rozvojovým zemím snížení či zrušení cel na různé 

zemědělské produkty či zboží z textilního průmyslu. Dále podpisu napomohly hrozby 

jednostranných obchodních sankcí ze strany USA  a Evropské unie právě proti zemím 

porušující práva k duševnímu vlastnictví. Ustanovení Dohody TRIPS také umožňují pro 

rozvojové a nejméně rozvinuté země přechodné období 5, respektive 10 let, po které mají 

zavést účinky Dohody TRIPS do svých národních právních předpisů. Na zvláštní žádosti je 

možné tyto lhůty ještě prodloužit. Při rozhodování, zda vyhovět či nevyhovět takové žádosti, 

je důležitý postoj Evropské unie v Radě pro TRIPS. 

Možnost prodlužovat přechodná období si můžeme demonstrovat na důvodové 

zprávě 2013/0161 (NLE) ze dne 27.5. 2013 vydanou Evropskou komisí. Vzhledem 

k blížícímu se konci přechodného období podalo Haiti jménem skupiny nejméně rozvinutých 

zemí formální žádost o prodloužení přechodného období, kdy místo žádosti o odklad na 

konkrétní počet let požádali o osvobození do doby, „dokud nepřestanou být nejméně 

rozvinutou členskou zemí“. Rada Evropské unie, na doporučení Evropské komise, přijala 
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rozhodnutí, které se tedy stalo výše zmiňovaným postojem Evropské unie k této žádosti. 

V rozhodnutí se uvádí, že nejméně rozvinuté členské státy nemusí uplatňovat ustanovení 

dohody, vyjma článků č. 3, 4, 5 po dobu, která nepřesáhne dobu prodloužení (7,5 let), které 

bylo uděleno v roce 2005, nebo do dne, kdy země přestanou být nejméně rozvinutou členskou 

zemí, rozhoduje se podle toho, který okamžik nastane dříve.Rada EU takto rozhodla zejména 

kvůli významným pokrokům těchto nejméně rozvinutých zemí v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, které ovšem v různých zemích probíhají různým tempem a v jiném rozsahu, a tím 

pádem stále čelí hospodářským, finančním či správním překážkám a pro provedení ustanovení 

Dohody TRIPS potřebují více času. 
36

   

 

2.5.3 Přínosy Dohody TRIPS 

Momentálně je Dohoda TRIPS nejkomplexnější mezinárodní smlouvou 

v oblasti práv duševního vlastnictví, protože upravuje jak předmět, tak i dodržování těchto 

práv. Zásadní odlišnost Dohody TRIPS od jiných mezinárodních smluv je v její koncepci, kdy 

se ostatní smlouvy zabývají podmínkami ochrany jednotlivých předmětů práv duševního 

vlastnictví, kdežto Dohoda TRIPS včetně uvedení těchto podmínek upravuje především 

uplatnění ochrany těchto práv na trhu, věnuje se tedy jejich obchodním aspektům, tímto se 

jsme se dostali k samotnému názvu Dohody.
37

 

Pokud chceme charakterizovat základní cíle Dohody TRIPS, můžeme vycházet 

z její preambule. Cílem Dohody je stanovit optimální ochranu duševního vlastnictví, kdy je 

zřejmé, že jak nedostatečná, tak na druhou stranu nepřiměřeně přísná ochrana způsobuje 

narušování mezinárodního obchodu. Je tedy snaha o vytvoření vyváženého stavu mezi 

zájmem veřejnosti a zájmy jednotlivých nositelů práv. Rozvedeme-li dále myšlenku intenzity 

ochrany práv duševního vlastnictví, tak neodůvodněně intenzivní ochrana může být 

překážkou k využívání výsledků lidské duševní činnosti a může zpomalit technologický i 

kulturní rozvoj. Dalším cílem Dohody, která je spravována WTO, není zasahovat do 

kompetencí WIPO, více o vztahu mezi WTO a WIPO uvádíme na konci kapitoly. 
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Již bylo uvedeno, že Dohoda TRIPS ve srovnání s dřívějšími mnohostrannými 

smlouvami nepřináší převratná, nová označení obsahu a ochrany jednotlivých práv. Nyní si 

přehledně uvedeme oblasti, ve kterých Dohoda uvádí úplně novou nebo dokonalejší úpravu. 

Jedná se o úpravu v těchto oblastech: 

- včetně již osvědčeného národního (asimilačního) režimu, se v některých 

případech zavádí režim nejvyšších výhod, 

- u ochrany autorských práv netrvat na ochraně nemajetkových  nebo tzv. 

morálních práv, 

- v oblasti autorských práv a práv souvisejících zavést možnost pronajímat dílo 

(rental right), 

- ochrana nových a původních průmyslových vzorů, 

- u ochrany zeměpisných označení poskytnout dokonalejší ochranu pro vína a 

lihoviny, 

- umožnit patentovou ochranu po dobu 20 let od podání přihlášky, v USA je to 

doba 17 let od udělení patentu, 

- zaručit patentovou ochranu ve všech oblastech, kdy již nebude možnost 

vyloučit z ochrany např. léčiva, 

- zařídit účinné vynucování práv k duševnímu vlastnictví, 

- vytvořit účinný mechanismus řešení sporů z duševního vlastnictví mezi 

státy.
38

 

 

  Tyto body jsou tedy podrobně řešeny v článcích Dohody TRIPS, kdy ty 

nejvýznamnější články Dohody jsou uváděny v kapitole Obsah a popis Dohody TRIPS. 

Dohodou TRIPS se poprvé zavádí režim nejvyšších výhod, je proto na místě si 

podrobněji upřesnit obsah této doložky a situace, kdy je aplikována. Doložka nejvyšších 

výhod, nebo jinak uváděno jako zásada zacházení nejvyšších výhod, patří mezi tři základní 

principy cizineckého režimu v oblasti duševního vlastnictví. Uváděli jsme již základní zásadu 

národního zacházení, někdy uváděnou jako formální reciprocita, kterou se zavádí rovnost 

mezi tuzemskými a cizími občany. Třetím principem je zásada materiální reciprocity, podle 

které se k cizím občanům přistupuje podle právní úpravy platící na jejich státním území. 

Pokud zásada národního zacházení zavádí rovnost mezi tuzemci a cizinci, tak doložka 

nejvyšších výhod zrovnoprávňuje cizince v dané zemi navzájem. Protože při poskytnutí 
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jakékoli výsady či zvýhodnění v dané zemi příslušníkům jiného státu musí být tato výhoda 

přiznána i příslušníkům ostatních smluvních států. 

Když porovnáme definice národního zacházení (čl. č. 3) a zásady nejvyšších 

výhod (čl. č. 4) v Dohodě TRIPS, zjistíme že v naprosté většině případů bude primárně 

aplikována zásada národního zacházení. Pokud k tomuto přičteme výjimky z aplikovatelnosti 

doložky nejvyšších výhod uvedené v článcích č. 4 a 5 můžeme uvést, že případy možné 

aplikace této doložky a také rozsah případné aplikace jsou velmi omezené.
39

    

 

2.5.4 Vztah mezi WTO a WIPO 

Uzavřením Dohody TRIPS vznikla jistá dvojkolejnost v ochraně práv 

duševního vlastnictví, kdy vedle sebe fungují dvě organizace zabývající se shodnou 

problematikou. Jsou to WTO, prostřednictvím Rady pro TRIPS a WIPO, která je 

nejdůležitější organizací v oblasti problematiky práv duševního vlastnictví. Než si uvedeme 

rozdělení kompetencí obou organizací a popíšeme vztah mezi nimi, uvedeme si základní fakta 

o Světové organizaci duševního vlastnictví.  

WIPO byla založena v roce 1967 a od roku 1974 má statut specializované 

agentury Organizace spojených národů (OSN). Sídlí ve švýcarském městě Ženeva, a 

momentálně má 186 členů. Od počátku bylo hlavním cílem organizace spravování 

mnohostranných dohod, týkajících se duševního vlastnictví, např. Pařížské či Bernské 

úmluvy. V případě řešení sporů, v rámci těchto dohod organizace nefunguje jako formální 

soud, ale vytváří studie a zprávy o těchto problémech, sporech. WIPO dále poskytuje pomoc 

rozvojovým zemím při budování jejich vlastního systému ochrany duševního vlastnictví, tato 

pomoc spočívá především ve finanční podpoře a odborném poradenství.
40

 

WIPO si za léta fungování vydobyla výsadní postavení, ovšem v dnešní době, 

kdy jsou zdůrazňovány obchodní aspekty práv duševního vlastnictví, její pozice slábne ve 

prospěch WTO, pro kterou ovšem problematika práv duševního vlastnictví není hlavním 

cílem, na rozdíl od WIPO. Pro dosažení cílů vycházejících jak z Dohody o vytvoření WTO 

tak z Dohody TRIPS a k odstranění nežádoucí duplicity je nutná spolupráce mezi WTO (Rada 

pro TRIPS) a WIPO. 

                                                
39

 KŘÍŽ, Jan a kolektiv. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: evropské a mezinárodní 

podněty českému právu duševního vlastnictví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. 92 s. 

ISBN 978-80-87146-41-5 
40

 TREBILCOCK, M., R. HOWSE and A. ELIASON. The Regulation of International Trade. 4th Edition. 

Routledge, 2013. 912 s. ISBN 978-1136291760 



27 

Základním dokumentem upravujícím vztahy mezi organizacemi je Dohoda 

mezi WTO a WIPO z 22.12. 1995. Vzájemná spolupráce je upravena ve 3 hlavních oblastech:  

- oznamování, přístup a překlad národních právních předpisů. Hlavním 

smyslem je poskytování právních informací od členských států mezi WTO a 

WIPO, 

- uplatňování článku č. 6 ter Pařížské unijní úmluvy. Tím se rozumí, že 

procedura oznamování emblémů, značek a námitek bude zajišťována 

Mezinárodním úřadem WIPO, který bude postupovat podle zmiňovaného 

článku. Duplicita bude tímto vyloučena, 

- Dohodou se upravuje poskytování právně-technické asistence a technické 

spolupráce ze strany WTO a WIPO pro rozvojové státy, které nejsou členy 

dané organizace. Poznamená, že člen WTO a nečlen WIPO může čerpat 

z technické pomoci WIPO a naopak.
41

 

 

2.5.5 Postavení TRIPS v právu ES a související judikatura 

V 90. letech 20. století v průběhu jednání v rámci GATT, kdy mělo dojít 

k ustanovení WTO a přijetí podrobných mezinárodních smluv, které by se vztahovaly na 

jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu, nastal zásadní problém. Bylo totiž otázkou, zda 

příslušné mezinárodní smlouvy, týkající se obchodu se zbožím (GATT), službami (GATS), 

ochrany duševního vlastnictví (TRIPS) aj. může uzavírat samo ES (tedy i jménem členských 

států) a nebo zda budou členské státy vystupovat samostatně. K rozřešení této otázky byl 

vyzván Evropský soudní dvůr (ESD). ESD posudkem č. 1/94 konstatoval, že uvedené 

smlouvy nelze uzavřít pouze prostřednictvím ES, ale je potřeba souhlasu samotných 

členských států, sluší se připomenout, že členem WTO je jak samotné ES, tak členské státy 

samostatně. Tímto posudkem následně došlo ke změně čl. č. 133 Smlouvy ES. Nově se dává 

ES pravomoc, při splnění určitých podmínek, uzavírat mezinárodní smlouvy o právech 

k duševnímu vlastnictví samostatně.
42

 

Dohoda TRIPS je smlouvou smíšenou, což znamená její závaznost jak pro ES, 

tak pro členské státy. Spadá do komunitárního práva, kdy je jeho specifickou součástí, a 

pokud bychom ji měli zařadit, tak z hierarchického hlediska patří mezi právo primární a 

sekundární a před právem sekundárním má přednost. Bylo zmíněno, že Dohoda je specifickou 
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součástí, na rozdíl od práva komunitárního se na ni totiž nevztahuje přímý (bezprostřední) 

účinek, tedy že dožadovat se uplatnění práva z Dohody TRIPS ze strany jednotlivce není 

možné. Ovšem u Dohody TRIPS se nevyskytuje přímý účinek, ale širší pojem dovolatelnost, 

tedy možnost pro jednotlivce poukázat na ustanovení smlouvy a na jeho základě uplatnit svůj 

nárok. V problematice přímého účinku, respektive dovolatelnosti hraje zásadní roli judikatura 

ESD.
43

 Ten při zkoumání, zda má být přímý účinek uznán hodnotí 4 faktory: 

- reciprocita v závazcích, které jsou stanoveny zkoumanou mezinárodní 

dohodou, 

- reciprocita k výkonu přejatých závazků, tedy k přiznání přímého účinku, 

- zda je možná derogace přejatých závazků, 

- metoda řešení sporů.
44

 

 

U tohoto tvrzení vycházíme z judikátu Van Gend en Loos (C-26/62)
45

, od 

tohoto případu náleží rozhodnutí o přímém účinku mezinárodních smluv, jejichž stranou je 

Společenství, Soudnímu dvoru. 

První rozhodnutí ESD, pokud jde o právo WTO (před rokem 1994 Dohoda 

GATT 1947), je z roku 1972, jedná se o případ International Fruit Company NV and others v. 

Produktschap voor Groenten en Fruit (21-24/72)
46

. Firma International Fruit Company 

z nečlenského státu napadla u nizozemského soudu opatření k omezení dovozu jablek do 

Nizozemí, opatření byla uplatňována na základě nařízení EHS. Jádrem sporu byla otázka 

platnosti těchto nařízení, protože byla zřejmě v rozporu s čl. č. XI Dohody GATT a soud 

rozhodoval, zda se může jednotlivec (firma) dovolávat ustanovení Dohody. ESD stanovil, že 

dovolávat se neplatnosti nařízení EHS na základě mezinárodní smlouvy, která váže EHS, lze 

jen v případech, kdy ustanovení umožňuje právo jednotlivce dovolávat se ho před soudem. 

Podstatné je posuzovat ustanovení smluv, v tomto případě Dohody GATT, z hlediska ducha 

smlouvy či obecné struktury ustanovení. Závěrem bylo, že z důvodu velké flexibility 

ustanovení Dohody, umožňující jednostranné výjimky ze strany smluvních státu, Dohoda 
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nesvěřuje jednotlivcům práva, kterých se mohou dovolávat před soudy. Od tohoto rozhodnutí, 

vydaného před více než 40 lety panuje negativní postoj ESD k přímému účinku. 

O následujících judikátech můžeme uvést, že se jedná o výjimky ze striktního 

odmítání přímého účinku. Jsou to rozsudky ve věci FEDIOL v. Komise (C-70/87)
47

 a 

Nakajima v. Rada (C-69/89)
48

. V prvním případě podalo sdružení FEDIOL žalobu na 

neplatné rozhodnutí Komise o výkladu pojmu nekalé obchodní praktiky, který je uveden 

v nařízení 2641/84 a dle sdružení je v rozporu s Dohodou GATT. ESD zde připustil, že 

účastník mezinárodního obchodu má právo podat žalobu na Komisi, která zavádí tyto akty, 

protože zmiňované nařízení odkazuje na ustanovení Dohody GATT. Druhý případ je 

podobného ražení. Žaloba vycházela ze Smlouvy ES, přesněji podle článku č. 241 na 

neaplikovatelnost nařízení o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních. Tento článek 

má být v rozporu s antidumpingovým kodexem GATT. Žalobce se zde nedovolával přímého 

účinku, ale problémem bylo respektování pravidel GATT. Prostřednictvím uvedeného 

nařízení se ustanovení Dohody GATT převáděla do komunitárního práva, a tudíž bylo přijato 

k aplikaci této Dohody. Z tohoto důvodu je správné zkoumat soulad nařízení s Dohodou. 

Případ Německo v. Rada (C-280/93)
49

 byl výjimečný tím, že na straně žalobce 

byl členský stát, a proto se nejednalo o přímý účinek. Německo podobně jako v případu 

Nakajima poukazovalo na rozpor mezi aktem Společenství a Dohodou GATT, přesněji se 

jednalo o regulaci dovozu banánů z nečlenských zemí. Podobně jako u International Fruit 

nebyla žaloba uplatněna a Německo jako členský stát se nemůže dovolávat neplatnosti aktu. 

Protože se jednalo o smluvní stát Dohody GATT a je tedy vázán jejími ustanoveními, byl 

ESD za toto rozhodnutí velmi kritizován. ESD v odůvodnění mimo jiné odkazoval, stejně 

jako u International Fruit, na flexibilitu Dohody GATT,  a tím nejasně stanovené závazky 

z Dohody vyplívající. Dále uvedl, že neexistuje povinnost smluvních stran zajišťovat přímý 

účinek vůči jednotlivcům a argumentoval také, v té době velmi flexibilním mechanismem 

řešení sporů, který umožňoval neúspěšné, žalované straně nepodrobit se rozhodnutí orgánů 

pro řešení sporů.  
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Následující rozhodnutí jsou specifické tím, že byly vydány již po vzniku WTO 

a všech změnách s tímto vznikem souvisejících. Uvádíme případ Portugalsko v. Rada (C-

149/96)
50

, kde žalující stranou byl opět členský stát. Portugalsko podle článku č. 230 Smlouvy 

ES napadlo rozhodnutí Rady o schválení dohody o liberalizaci obchodu s textilem mezi ES a 

Indií s Pákistánem. Důvod byl ten, že dokument nebyl v souladu s Dohodou GATT. Podle 

Portugalska mělo být rozhodnutí přijato jednomyslně a ne kvalifikovanou většinou, a navíc 

způsobilo unáhlené otevření trhu s textilem. Portugalsko se tedy dovolávalo Dohody GATT a 

odvolávalo se přitom na případ Nakajima. ESD nejdříve zjišťoval, zda bylo úmyslem stran dát 

Dohodě WTO přímý účinek a poté bylo zkoumáno samotné ustanovení. Závěr byl takový, že 

se nelze dovolávat Dohody ke zpochybnění platnosti aktu komunitárního práva. Rozhodnutí 

bylo hojně kritizováno, vycházelo se z toho, že Dohody WTO již mohou být oprávněným 

základem pro kontrolu aktů, zejména sekundárního práva ES, protože novou úpravou, platnou 

od 1. ledna 1994 se měnily některé argumenty, které se týkaly možnosti dovolat se dohod 

GATT. Např. Dohody WTO jsou méně flexibilní, obtížně se dosahuje výjimek. Dále vznikl 

účinnější mechanismus k řešení sporů, kdy se žalovaná strana musí podřídit rozhodnutí, 

pokud ovšem nemůže ze svého právního řádu odstranit sporné ustanovení, tak musí 

úspěšnému žalobci poskytnout kompenzace. Nutno přiznat, že stále není zavedena reciprocita 

v otázce přímého účinku mezi stranami Dohody WTO
51

, což můžeme chápat jako hlavní 

argument ESD. 

Uvedeme si možnost dovolávat se mezinárodní smlouvy, která ve svých 

ustanoveních neobsahuje přímý účinek. Budeme vycházet z judikatury ESD, který vypracoval 

zásadu nepřímého účinku směrnic (poprvé obsažena v rozhodnutí Von Colson (C-14-83)
52

), 

což je situace kdy směrnice není do vnitrostátního práva řádně implementována a není splněn 

předpoklad pro přímý účinek směrnice. Obecně to znamená, že vnitrostátní právo musí být 

interpretováno v duchu komunitárního práva, ze kterého vychází. Zásada nepřímého účinku 

byla následně ESD rozšířena i na mezinárodní smlouvy. Využití této zásady si uvedeme na 

rozhodnutí Hermes (C-53/96)
53

. Tato společnost se dožadovala u nizozemského soudu přijetí 

                                                
50

 Rozhodnutí ESD C-149/96 - Portugalská republika proti Radě Evropské unie ze dne 23. listopad 1999 

[online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0149&qid=1397080223935&from=CS  
51

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 207 s. ISBN 978-80-210-4073-1 
52

 Rozhodnutí ESD C-114/83 - Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen ze dne 

10. dubna 1984 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&qid=1397080383865&from=CS  
53

 Rozhodnutí ESD C-53/96 - Hermès International (société en commandite par actions) proti FHT Marketing 

Choice BV ze dne 16. června 1998 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0053&qid=1397080525343&from=CS  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0149&qid=1397080223935&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0149&qid=1397080223935&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&qid=1397080383865&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&qid=1397080383865&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0053&qid=1397080525343&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0053&qid=1397080525343&from=CS


31 

opatření, která by bránila v používání její ochranné známky, odkazovala přitom na článek č. 

50 odst. 6 Dohody TRIPS. Nizozemský soud se obrátil na ESD podle článku č. 234 Smlouvy 

ES. ESD, na rozdíl od generálního advokáta uvedl, že není podstatná dovolatelnost ve smyslu 

přímého účinku, protože se nezkoumá, zda je platný národní předpis, ale jde o výklad Dohody 

TRIPS. ESD tedy rozhodl, že je nutné vnitrostátní právo interpretovat v souladu s Dohodou 

TRIPS a dovolatelnost uznal.   

Na závěr můžeme konstatovat, že judikatura ESD vytváří kompromis mezi 

dovolatelností dohod GATT a WTO a požadavkem legality aktů ES. Mohli jsme z uvedených 

judikátů pozorovat obtížné rozhodování, zda znění mezinárodní smlouvy může nebo nemůže 

hrát roli při rozhodování o neplatnosti aktu práva ES. Protože mezinárodní smlouva není 

dokumentem vyšší právní síly než vnitrostátní předpis, pouze má aplikační přednost, nemůže 

být rozhodná k prohlášení vnitrostátního předpisu za neplatný. 

 

 

 2.5.6 Obsah a popis dohody TRIPS 

 

  2.5.6.1 Obecná ustanovení a základní zásady 

  Členové WTO (The World Trade Organization) mají za povinnost zavést 

v domácím právním řádu v účinnost ustanovení této dohody. Není vyloučeno uvedení 

rozsáhlejší ochrany za podmínky, že nebude v rozporu s ustanovením dohody. 

  Duševním vlastnictvím se v této dohodě rozumí autorské právo a práva 

související, ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty, topografie 

integrovaných obvodů a ochrana nezveřejněných informací. Společně s dohodou TRIPS mají 

členové WTO stále povinnost dodržovat ustanovení, která členům plynou z Pařížské úmluvy, 

Bernské úmluvy, Římské úmluvy a Smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných 

obvodů. 

  Článek č. 3 se týká národního zacházení, kterým se členové zavazují, že 

občanům ostatních členských států poskytnou zacházení týkající se ochrany duševního 

vlastnictví minimálně stejně tak příznivé, jaké poskytují vlastním občanům. Režim národního 

zacházení se v této dohodě vztahuje zejména na dostupnost, nabývání, rozsah, udržování a 

dodržování práv k duševnímu vlastnictví. 

  Dohodou se dále zavádí doložka nejvyšších výhod, která znamená, že pokud 

členský stát umožní občanům jiné země některé výhody, přednosti, výsady či osvobození 

týkající se ochrany duševního vlastnictví, budou tyto možnosti zpřístupněny také občanům 
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ostatních členských států. Tato povinnost neplatí ve všech případech, např. pokud poskytnutá 

výhoda vyplývá z mezinárodních dohod o výkonu práva či pomoci v právní oblasti a pokud se 

zvláště neomezuje na ochranu duševního vlastnictví a nebo pokud se výhoda týká práv 

výkonných umělců, výrobců zvukového záznamu nebo provozovatelů rozhlasového či 

televizního vysílání, která ovšem nejsou součástí této dohody. 

  Dále je v dohodě nastolena otázka vyčerpání práv, čímž rozumíme, že dané 

právo přestává být uplatnitelné. K vyčerpání práva, kteréhokoli předmětu duševního 

vlastnictví dochází v momentě, kdy byl právě tímto právem chráněný výrobek se souhlasem 

majitele poprvé uveden na trh. A právě pro řešení sporů v rámci dohody TRIPS není možné 

dovolávat se vyčerpání práva, znamená to tedy, že mezinárodní vyčerpání práv není zakázáno, 

ovšem v případných sporech v rámci WTO se ho není možno dovolávat.
54

 

  Cílem dohody je, prostřednictvím svých ustanovení, podpora technických 

inovací, převod a rozšiřování technologie, poskytování výhod výrobcům a také uživatelům 

technických znalostí, a to způsobem, který bude napomáhat celkovému sociálnímu a 

ekonomickému blahobytu. 

  Na konci první části dohody je uvedeno povolení členským státům přijímat při 

vytváření národních právních předpisů taková opatření, která jsou nezbytná k ochraně 

veřejného zdraví a výživy, a která podporují veřejný zájem v oblastech svého sociálně 

ekonomického a technického vývoje. A to v případě, kdy tato přijatá opatření nebudou 

v rozporu  ustanoveními. 

 

2.5.6.2 Podmínky k získání, rozsah a užití jednotlivých práv k duševnímu 

vlastnictví 

  Autorské právo a právo související 

  V zemích kontinentální Evropy a angloamerických zemích se používá pojem 

"práva příbuzná" v různém kontextu, proto se v názvu kapitoly objevuje pojem "práva 

související", který používá v některých případech i komunitární právo.
55

 

  Členové mají za povinnost dodržovat ustanovení Bernské úmluvy, ovšem 

nemají práva a povinnosti v souvislosti s ochranou morálních (nemajetkových) práv autora, 

protože v amerických zemích tyto práva neznají. 
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  Podle čl. 10 jsou počítačové programy chráněny podle Bernské úmluvy a 

přistupuje se k nim tedy jako k literárním dílům. Ovšem počítačový program je chráněn proti 

neoprávněnému kopírování, kdežto literární díla je možno v některých případech kopírovat i 

bez souhlasu autora. Proto právní předpisy některých zemí považují počítačové programy za 

obdobu literárních děl, ale se zvláštním režimem ochrany, zpravidla přísnějším režimem. 

Také proto se v poslední době diskutuje, zda nechránit počítačové programy jako vynálezy.
56

 

Momentálně platí směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů.  

  Pokud bude docházet k sestavování údajů či jiných materiálů a následné 

zpracování bude představovat duševní výtvor, nebudou chráněny samotné údaje nebo 

materiály, ale bude chráněn pouze samotný výtvor. Autoři a jejich právní nástupci mají právo 

poskytnout nebo zakázat komerční pronajímání počítačových programů a kinematografických 

děl pro veřejnost.Doba ochrany práv je minimálně padesát let od konce kalendářního roku, 

kdy došlo k oprávněnému uveřejnění nebo vytvoření díla. 

  Další úprava se týká ochrany výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů 

a rozhlasových a televizních organizací. Výkonní umělci mají právo zabránit reprodukci 

jejich zaznamenaného výkonu, bezdrátovému vysílání a veřejném předvádění jejich výkonů 

pokud k tomu došlo bez jejich souhlasu. Podobně jako u počítačových programů mají i 

výrobci zvukových záznamů a jiní majitelé práv k těmto záznamům právo komerčně 

pronajímat své záznamy, ovšem pouze v takové míře, která nebude způsobovat vážné 

narušení výlučných reprodukčních práv majitele.  

 

  Ochranné známky 

  Články č. 15 – 21 obsahují úpravu ochranných známek. Účelem ochranné 

známky je odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiného podniku. 

Označení, která jsou způsobilá k takovému odlišení mohou být utvořena slovy, samotnými 

písmeny, číslovkami, obrazovými prvky či kombinací těchto jednotlivých znaků. Pokud je 

problém s odlišením jednotlivých výrobků či služeb mohou členské státy podmínit zápis 

označení rozlišovací schopností získanou užíváním nebo musí být označení rozpoznatelné 

zrakem. Zapsaná ochranná známka je zveřejněna a je možno podat žádost o výmaz zápisu 

nebo odpor proti zápisu známky.  
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  Pokud existuje pravděpodobnost záměny, má majitel ochranné známky  

výlučné právo bránit třetím stranám užívat shodné či podobné označení, to v případě, kdy 

předmětem obchodní činnosti jsou výrobky či služby shodné nebo podobné těm, pro které je 

zapsána ochranná známka.  

  Zápis ochranné známky se provádí na dobu minimálně sedm let a následná 

obnova může probíhat neomezeně. Možnost výmazu zapsané známky nastává po tříletém 

nepřerušeném období, kdy nebyla známka užívána, ale majitel známky může prokázat dobré 

důvody, které mu bránily v užívání známky, a tím mu zůstane zapsána. Uznatelnými důvody 

mohou být např. dovozní omezení či jiné podmínky států, které se vztahují na výrobky či 

služby chráněné ochrannou známkou. Článek č. 21 dává členským státům možnost určit 

podmínky pro poskytování licence a převod ochranných práv. Ochrannou známku je možno 

převádět, aniž by došlo k převodu činnosti. Článkem se zakazuje udělování nucených licencí 

na ochrannou známku.   

 

  Zeměpisná označení 

  V dohodě se zeměpisná označení rozumí označení určující zboží, které svou 

jakostí, pověstí, kvalitou či jinými znaky odpovídá dané oblasti nebo území, ze kterého 

pochází. Členské státy musí zajistit právní prostředky, které zajišťují oprávněnost 

zeměpisného označení. Je nutné bránit zápisu označením, která mají vyvolat ve spotřebitelích 

mylné mínění o původu zboží.  

  Článek č. 23 se podrobněji zabývá ochranou pro vína a lihoviny. Také zde jsou 

dotčeným stranám poskytnuty právní prostředky zajišťující udávání správných zeměpisných 

údajů, kdy vína a lihoviny musí pocházet z míst uvedených v daném zeměpisném označení. 

Zabraňuje se také užívání zeměpisných označení, kdy je uveden skutečný původ zboží nebo je 

označení doprovázeno pojmy jako "druh", "napodobenina", "typ"nebo "styl". Zápis ochranné 

známky pro vína, která bude obsahovat zeměpisné označení bude zamítnut pokud dané víno 

či lihoviny opravdu nemají původ v uvedení označení. Další článek se věnuje mezinárodním 

jednáním a výjimkám. Členové se zde např. zavazují nesnižovat ochranu zeměpisných 

označení, která byla v platnosti přede dnem vstupu v platnost Dohody o WTO. Není také 

povinností chránit zeměpisná označení, která nejsou zapsána nebo jejichž ochrana již v zemi 

původu skončila. 
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  Průmyslové vzory  

  Ochrana se poskytuje na průmyslové vzory nové a původní, ochrana může být 

odepřena vzorům, které se podstatně neliší od známých vzorů nebo od kombinací známých 

vzorů. Majitel zapsaného průmyslového vzoru má právo bránit třetím stranám ve výrobě, 

prodeji či dovozu výrobků zahrnujících vzor, pokud tak učiní bez souhlasu majitele. Doba 

ochrany činí minimálně deset let. 

 

  Patenty   

  Patentovatelným předmětem jsou jakékoli vynálezy, které jsou nové, 

výsledkem tvůrčí činnosti a průmyslově využitelné. Majitel patentu má jasná výlučná práva. 

Ať už se jedná o výrobek nebo výrobní postup, nesmí třetí strana bez jeho souhlasu výrobek 

či postup užívat, nabízet k prodeji, prodávat nebo dovážet bez jeho souhlasu, u výrobku je 

navíc zákaz vyrábět. 

  Přihlašovatel patentu musí vynález jasným způsobem objasnit, aby mohl být 

vynález proveden odborníkem, dále mohou členské státy požadovat po přihlašovateli 

informace o přihláškách k patentům, které byly uděleny v zahraničí. V článku č. 31 jsou 

uvedeny podmínky, kdy se povoluje užití patentu bez souhlasu majitele, pokud takové užití 

vůbec povoluje právo členské země. Doba ochrany patentu je minimálně dvacet let a proti 

případnému zrušení či odnětí patentu se může oprávněný obrátit na soud.    

 

  Topografie integrovaných obvodů 

  Na začátku oddílu se uvádí, že ochrana topografií integrovaných obvodů bude 

upravena v souladu se smlouvou o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů, tato 

smlouva ovšem neplatí.
57

 Dovoz, prodej či jiná distribuce chráněné topografie nebo výrobků 

či integrovaných obvodů obsahujících topografii, bez souhlasu majitele práva, je považována 

za nezákonnou. V článku č. 37 jsou uvedeny situace, kdy je nakládání s topografií bez 

souhlasu majitele povoleno. Např. pokud osoba provádí jednání, které zahrnuje nezákonně 

reprodukovanou topografii, ale nevěděla nebo neměla dobrý důvod vědět, že jednání 

zahrnovalo nezákonně reprodukovanou topografii. Doba ochrany je deset let od data podání 

přihlášky nebo od prvního komerčního využití, maximální doba ochrany je patnáct let.  

 

                                                
57 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 207 s. ISBN 978-80-210-4073-1. 
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  Ochrana nezveřejněných informací 

  Fyzické a právnické osoby se mohou bránit, pokud jejich právoplatně držené 

informace získají třetí osoby způsobem, který je v rozporu čestnou obchodní činností. Jedná 

se o informace tajné, tedy, že nejsou obecně známé nebo běžně dostupné či informace 

s komerční hodnotou. 

 

  Kontrola protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích 

  Některé licenční smlouvy vztahující se k právům duševního vlastnictví mohou 

kvůli podmínkám které obsahují ohrožovat hospodářskou soutěž, kdy např. nucené licence 

mohou vyřadit některé konkurenty. Jednotlivé členské státy mohou v souladu s ustanoveními 

této dohody a se svými právními předpisy přijímat opatření, kterými budou kontrolovat nebo 

zajišťovat volnou soutěž na trhu. 

 

 2.5.6.3 Prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví 

  Všeobecné povinnosti 

  V této části se přikazuje členům vytvořit v jejich právním řádu takové řízení, 

které budou postihovat jakékoli porušování práv k duševnímu vlastnictví chráněná touto 

dohodou. Toto řízení musí vylučovat vznik překážek bránících oprávněnému obchodu. Řízení 

sloužící k dodržování práv musí být spravedlivé, nestranné a nebude nadměrně složité, 

nákladné a zbytečně zdlouhavé, také nesmí docházet k bezdůvodnému zadržování osob. 

Rozhodnutí v řešených věcech budou založena na důkazech a musí být v písemné formě a 

dostatečně odůvodněná. Strany následně mohou požádat o přezkoumání rozhodnutí. 

 

  Občanskoprávní a správní řízení a nápravná opatření 

  Majitelům práv je umožněno domáhat se svého práva k duševnímu vlastnictví 

v občanskoprávním soudním řízení. Na druhé straně, odpůrce má právo na včasné písemné 

oznámení, obsahující, mimo jiné, dostatečné údaje a popis základních skutečností. Obě strany 

mají právo na právní zástupce, dále mají možnost předložit své důkazy a odůvodnit své 

nároky k danému právu. V průběhu řízení je zajištěna ochrana důvěrných informací. Pokud 

jedna strana sporu má informace o důkaze, které se týkají řízení a tyto důkazy jsou ve 

vlastnictví protistrany, soud nařídí, aby byly tyto důkazy předloženy, s výjimkou kdy se jedná 

o důvěrné informace. Pokud jedna ze stran narušuje řízení, např. neposkytne informace během 

stanovené lhůty, může soud vydat předběžné a konečné rozhodnutí na základě dosud známých 

informací a také stížnosti protistrany, poškozené nedodáním informací. 
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  Soudy mají pravomoc nařídit straně, aby přestala porušovat práva k duševnímu 

vlastnictví, a to tím způsobem, že přestane dovážet právně závadné zboží. Porušovateli může 

být také uložena povinnost vyplatit majiteli práv  náhradu škody a také výdaje související 

s právním řízením, např. honorář právního zástupce. Soudní orgány mohou nařídit odstranění  

vadného zboží z obchodní sítě, aby bylo zajištěno, že opět nedojde k poškození práv 

oprávněného majitelé práva, a v případech, kdy to právní předpisy povolují, bude zboží 

zničeno. Stejně tak může být nařízeno odstranění materiálu či nástrojů, které sloužily k výrobě 

daného zboží, aby se předešlo možnému dalšímu porušování. Pokud se ukáže, že žalované 

straně bylo nápravné opatření uloženo nesprávně, má tato strana právo dožadovat se u soudu 

náhrady škody po žalující straně.    

 

  Prozatímní opatření 

  V článku č. 50 je upravováno udělování předběžných opatření. Soudní orgány 

mají pravomoc zavést okamžitá a účinná opatření, která budou předcházet porušování práv 

k duševnímu vlastnictví, zejména budou bránit dovozu zboží porušujícího tato práva. Je 

možno přijmout prozatímní opatření bez slyšení druhé strany, a to pokud by odklad způsobil 

majiteli práv závažné škody. Před provedením opatření musí žadatel předložit důkazy, které 

potvrdí, že je majitelem práv a musí také poskytnout informace, které poslouží k určení 

totožnosti příslušného zboží. 

 

  Zvláštní předpisy, týkající se opatření na hranicích    

  Články č. 51 – 60 upravují opatření na hranicích. Pokud jsou některé členské 

státy v celní unii a v podstatě neexistuje kontrola pohybu zboží přes hranice státu, tak se tímto 

ustanovením dohody dané státy nemusí řídit. 

  V případě, že má majitel práva závažné podezření, že dojde pravděpodobně  

k dovozu zboží označeného padělanou ochrannou známkou či zboží, které porušuje autorská 

práva, může majitel podat žádost o zrušení řízení, které rozhoduje o propuštění zboží do 

oběhu. Článek č. 51 uvádí definice těchto právně závadných zboží.  

  Zboží označené padělanou ochrannou známkou, tedy zboží tzv. padělané, 

chápeme jako jakékoli zboží, včetně obalu, nesoucí bez oprávnění ochrannou známku, která je 

shodná s ochrannou známkou právoplatně zapsanou pro takové zboží, nebo která svými 

podstatnými prvky nemůže být odlišena od takové ochranné známky, a která tak porušuje 

práva majitele dotyčné ochranné známky podle práva dovážející země.  
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  Zbožím porušující autorská práva, zboží tzv. pirátské, se rozumí jakékoli 

zboží, které je kopií pořízenou bez souhlasu právoplatného majitele nebo majitelem práva 

řádně zplnomocněné osoby v zemi výroby a jež je přímo či nepřímo pořízeno z výrobku, 

jestliže by pořízení kopie mohlo představovat porušení autorského práva nebo práva 

souvisejícího podle práva dovážející země. 

  Majitel práva musí k žádosti doložit důkazy, že došlo patrně k porušení jeho 

práv k duševnímu vlastnictví, podle práva země dovozu, kam bylo zboží importováno a musí 

detailně popsat zboží tak, aby jej mohly celní orgány identifikovat.  

  Opatření nemusí být uplatňována u malého množství zboží, určeného pro 

neobchodní účely a musí se nacházet v osobním zavazadle nebo být posíláno v malých 

zásilkách. 

 

  Trestní řízení 

  V případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského 

práva v komerčním měřítku musí členské státy zajistit zahájení trestního řízení a následné 

uložení trestu. Trestem bude odnětí svobody nebo peněžitá pokuta takové výše, která poslouží 

jako odstrašující prostředek. Trest může obsahovat také zabavení, propadnutí či zničení 

porušujícího zboží nebo materiálu a nástrojů sloužících k výrobě takového zboží. 

 

 2.5.6.4 Získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví a s tím související řízení 

inter partes 

  Článek č. 62 uvádí, že členové mohou požadovat, že se získáním a následným 

udržováním práv k duševnímu vlastnictví musí být dodržovány stanovené postupy a 

formality, které ale musí být slučitelné s dohodou. Dále musí být zajištěno, že řízení o udělení 

práva musí být dokončeno v přiměřené lhůtě. Je umožněno prozkoumání pro většinu 

správních rozhodnutí.  

 

 2.5.6.5  Předcházení a řešení sporů 

  Transparentnost předpisů a dohod je obsahem článku č. 63. Členské státy musí 

zveřejnit závazné právní předpisy a konečná soudní rozhodnutí. Uveřejněny budou také 

dohody mezi členskými státy týkající se otázek, které jsou předmětem dohody TRIPS. 

Veškeré dohody uvedené v tomto odstavci se oznamují Radě pro TRIPS, aby Radě sloužily 

při přezkoumání působení dohody TRIPS. 
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  Na samotné řešení sporů či konzultace ke sporům se budou uplatňovat 

ustanovení článků XXII a XXIII GATT 1994 a Ujednání o pravidlech a řízení při řešení 

sporů.  

 

 2.5.6.6  Přechodná ustanovení 

  Rozvojové členské země mají odložit ustanovení této dohody o čtyři roky. 

Dále se v článku č. 65 uvádí, že rozvojové země, které mají podle této dohody rozšířit 

patentovou ochranu na technologie, které dosud na jejich území nepodléhaly ochraně, mohou 

odložit uplatňování ustanovení týkající se patentů podle této dohody na dalších pět let. 

  Nejméně rozvinutým zemím je podle článku č. 66 umožněno odsunout 

uplatnění ustanovení dohody, mimo článků č. 3-5, na dobu 10 let, kdy Rada pro TRIPS může 

tuto lhůtu případně prodloužit. Hlavní důvody této možnosti jsou hospodářské, 

administrativní a finanční problémy těchto zemí. 

  K lepšímu uplatňování této dohody budou rozvinuté členské země na žádost a 

podle dohodnutých podmínek poskytovat zemím méně rozvinutým finanční a technickou 

pomoc, např. budou spolupracovat při vytváření právních předpisů k ochraně duševního 

vlastnictví. 

 

 2.5.6.7  Institucionální a závěrečná ustanovení 

  Závěrem dohody, v článcích č. 68 – 73, se uvádí především práva a povinnosti 

členských států dohody a Rady pro TRIPS. Hlavními úkoly Rady pro TRIPS jsou sledování 

plnění závazků členskými státy, konzultace s členskými státy k otázkám týkajících se 

obchodních aspektů práv v duševním vlastnictví a poskytování pomoci při řešení sporů. 

Samotné členské státy se zavázaly k aktivní spolupráci, která povede k minimalizaci obchodu 

se zbožím porušující práva k duševnímu vlastnictví.. Za tímto účelem se dohodli, že zřídí ve 

svých zemích kontaktní místa ulehčující vzájemnou komunikaci.  
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3 Ochranná opatření při dovozu zboží do EU – implementace TRIPS právem EU 

 

 

3.1 Ochranná opatření při dovozu zboží do EU 

 

Aby byla ochrana proti dovozu padělaného, pirátského či jinak závadného 

zboží do EU účinná, je potřeba podrobné právní úpravy zabývající se činností celních orgánů 

při pohybu takového zboží do EU. Proto byla k ustanovení Dohody TRIPS vytvořena vlastní 

komunitární úprava, která by měla co nejefektivněji napomáhat k zamezení pohybu vadného 

zboží přes hranice EU. 

Ovšem již před vznikem TRIPS byly snahy o zavedení právní úpravy bránící 

dovozu závadného zboží, tyto snahy vyvrcholily přijetím nařízení č. 3842/86
58

 z 1. prosince 

1986, které se snažilo o harmonizaci celních kontrol na hranicích EU a týkalo se pouze 

ochranných známek. Toto nařízení se nesetkalo s příliš velkým úspěchem, kdy některé státy 

nepřijaly nutná opatření a jiné státy zase zavedly příliš přísná pravidla, hlavně 

v administrativní oblasti.  

 

 3.2 Implementace TRIPS právem EU 

 

V době vstupu Dohody TRIPS v platnost bylo vytvořeno nařízení č. 3295/94
59

, 

které se především snažilo zlepšit systém zakazují dovoz, vývoz a reexport právně závadného 

zboží, s tím, že je nutné zavést účinnou ochranu, která nebude bránit obchodu s legálním 

zbožím. Úkolem celních orgánů členských států je tedy zajistit závadné zboží buď, na 

hranicích EU s nečlenskými státy, nebo při celní kontrole ve vnitrozemí. Ustanoveních 

nařízení se uvádí široká definice právně závadného zboží, dále je z Dohody TRIPS převzata 

zásada de minimis, kdy je povolen individuální dovoz neobchodního zboží v povoleném 

množství. Členské státy musí také zajistit zničení vadného zboží, jeho vyřazení z oběhu nebo 

jiné opatření, které zamezí hospodářskému prospěchu plynoucího z tohoto protiprávního 

stavu. Tato právní úprava byla úspěšná, ovšem s rozvojem duševního vlastnictví byla potřeba 

                                                
58

 Nařízení č. 3842/86 stanovící opatření k zákazu propuštění padělaného zboží do volného oběhu ze dne 1. 

prosince 1986 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986R3842&qid=1397141881993&from=CS  
59

 Nařízení č. 3295/94 kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených 

napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným 

osvobozením od cla ze dne 22. prosince 1994 [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R3295-20030605&from=CS  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986R3842&qid=1397141881993&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986R3842&qid=1397141881993&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R3295-20030605&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R3295-20030605&from=CS
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rozšířit rozsah působnosti úpravy, a proto bylo po téměř deseti letech přijato nařízení č. 

1383/2003
60

, ke kterému bylo následně vydáno prováděcí nařízení č. 1891/2004
61

, které 

k některým bodům stanovovalo podrobnější úpravu.  

Následně bylo nařízení č.1383/2003, po dalších, bez mála, deseti letech 

nahrazeno nařízením č. 608/2013
62

, kdy hlavním důvodem byla potřeba nezbytných vylepšení 

právního rámce k vymáhání práv duševního vlastnictví. Než si rozebereme nejnovější úpravu 

uvádíme judikaturu ESD z období předchozích nařízení.  

V rozhodnutí Polo/Lauren v. Dwidua (C-383/98)
63

 se jednalo o obchodní 

transakci mezi vývozcem, společností Dwidua z Indonésie a polskou firmou Olympic-SC, 

která byla dovozcem z, v té době, nečlenského státu. Byly dováženy trička označená známkou 

společnosti Polo/Lauren (USA) a rakouské celní orgány měly podezření, že se jedná o 

padělané zboží a zásilku zadržely. Firma Polo/Lauren se u soudu na základě nařízení č. 

3295/94 domáhala zničení padělaných triček na náklady výrobce Dwidua. Věc se dostala až 

k Nejvyššímu rakouskému soudu, který se následně obrátil na ESD s dotazem, zda může být 

nařízení uplatňováno k případům, kdy bylo zboží vyrobeno v nečlenském státě, má být 

dováženo do jiného nečlenského státu a firma, která je majitelem známky se nachází také 

v nečlenském státě a zboží není určeno k obchodu přímo v EU. ESD došel k jasnému závěru, 

že se musí postupovat podle nařízení. Pouhý průvoz zboží přes EU se považuje za dovoz a 

následný reexport. Roli hrály také zkušenosti některých členských států s tím, že zboží může, 

třeba neúmyslně, zůstat v EU a stát se tím protiprávně součástí vnitřního trhu unie. 

V neposlední řadě bylo nařízení přijato v rámci společné obchodní politiky EU, kde k hlavním 

pravidlům patří zamezení obchodování s padělaným zbožím, a je tudíž nemožné, aby bylo 

vědomě z EU vyváženo právně závadné zboží do třetí země. 
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Další rozhodnutí Schenker v. Valsts ieņēmumu dienests (státní daňová správa) 

č. (C-93/08)
64

 se týkalo nakládání s padělaným zbožím a uložení sankce za obchodování 

s tímto zbožím. Společnost Schenker žádala svým jménem celní úřady o propuštění zboží 

označeného známkou „Nokia“ na účet adresáta, firmy Rovens SIA. Celní úřady zboží 

následně zabavily, s podezřením, že se jedná o padělky a vzorky poslaly firmě Nokia 

k vyjádření, informována o tomto postupu byla také firma Rovens. Nokia celní úřady 

informovala, že zboží je padělané a o den poději se dohodla s firmou Rovens na zničení 

padělků na náklady společnosti Rovens. Celní orgány na základě nařízení č. 1383/2003 

udělily firmě Schenker, jakožto vývozci, pokutu 500 LVL (lotyšských latů). Firma Schenker 

se proti rozhodnutí odvolávala a následně podávala žalobu s tím, že došlo k dohodě mezi 

adresátem a firmou Nokia o zničení padělků a namítala, že článek č. 11 uvedeného nařízení 

umožňuje upustit od konstatování, že je zboží padělané. Žaloby byly zamítnuty a věc se 

dostala až k Nejvyššímu lotyšskému soudu, který se poté obrátil na ESD s předběžnou 

otázkou, zda zničení padělaného zboží, na kterém se dohodli majitel známky a dovozce, 

zbavuje příslušné orgány možnosti udělit subjektům odpovědným za dovoz padělaného zboží 

sankce, v tomto případě správní pokutu. ESD rozhodl, že zničení padělaného zboží, na kterém 

se ve zjednodušeném postupu dohodli majitel známky a dovozce nezbavuje příslušné orgány 

k udělení sankce. Jedním z odůvodnění bylo ustanovení nařízení, které přikazuje členským 

státům stanovit takové sankce, které budou účinné, přiměřené a do budoucna odrazující od 

podobného jednání. 

 

 

3.3 Nařízení č. 608/2013 

 

Nejnovějším právním předpisem, s platností od 1. ledna 2014, napomáhajícím 

celním orgánům ve své činnosti je nařízení č. 608/2013 o vymáhání práv duševního 

vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení č. 1383/2003. Nové nařízení vychází z těch 

předchozích, uvedeme si, jaké byly důvody ke vzniku těchto právních úprav.  

Tak především zboží, které porušuje právo duševního vlastnictví a je uváděno 

na trh způsobuje značnou škodu oprávněným držitelům práv, uživatelům a obchodníkům či 

výrobcům dodržujícím právní předpisy. Dále může klamat spotřebitele a v krajních případech 
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je ohrozit na bezpečnosti či zdraví. Takovému zboží by měl být zakázán přístup na trh a musí 

být přijatá opatření řešící toto protiprávní uvádění na trh. Celním orgánům musí být dána 

dostatečná pravomoc k vymáhání práv duševního vlastnictví, pokud jde o zboží podléhající 

podle celních předpisů celní kontrole. Uplatňování nařízení napomáhají k dosažení vnitřního 

trhu, podporují tvořivost a inovace a spotřebitelům přináší spolehlivé a kvalitní výrobky. 

Osoby, uživatelé nebo skupiny producentů, kterým je umožněno vlastním jménem zahájit 

soudní řízení o možném porušení práva duševního vlastnictví, by měli být oprávněni podat 

žádost. K zajištění, že budou práva duševního vlastnictví vymáhána v celé EU, se stanovuje, 

že osoby a subjekty, domáhající se práva duševního vlastnictví vztahujícího se na celé území 

unie, se mohou se svou žádostí obracet na celní orgány v kterémkoli státě unie. Ke 

zjednodušení administrativních postupů, je v případě malých zásilek padělků či napodobenin 

zaveden zvláštní režim, který umožní zničení takového zboží bez výslovného souhlasu 

žadatele v každém jednotlivém případě.  

 

Proč došlo k nahrazení nařízení č. 1383/2003 nařízením č. 608/2013 si 

uvedeme nyní. Hlavní důvody: 

- přezkum předchozího nařízení naznačil, že s ohledem na hospodářský, 

obchodní a právní vývoj je potřeba právního rámce, který posílí pozici celních 

orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví a vytvoří jasnou právní 

úpravu, 

-  nově do působnosti nařízení spadají obchodní názvy (pokud jsou chráněny 

podle vnitrostátních právních předpisů jako výlučná vlastnická práva), 

topografie polovodičových výrobků, užitné vzory a zařízení sloužící 

k umožnění či usnadnění obcházení technických opatření, 

- z působnosti nařízení by měly být vyloučeny nelegální paralelní obchody a 

nadlimitní zboží,  

- z důvodů právní jistoty by se měly pozměnit lhůty pro zadržení zboží 

podezřelého z porušování práv duševního vlastnictví a podmínky, za kterých 

mají celní orgány poskytovat informace o zadrženém zboží oprávněným 

osobám,  

- zavádí se možnost pro celní orgány povolit, aby zboží, které má být zničeno, 

mohlo být za tímto účelem přepravováno po území EU.  
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 3.4 Obsah a popis nařízení č. 608/2013 

    

  3.4.1 Předmět, oblast působnosti a definice 

 V nařízení jsou stanoveny podmínky a postupy, za kterých celní orgány 

přijímají opatření, v případě, že zboží podezřelé z porušování práva duševního vlastnictví 

podléhá nebo by mělo podléhat celní kontrole na celním území EU. S ohledaným zbožím 

musí probíhat vhodná celní kontrola a musí být přijata přiměřená opatření k identifikaci zboží. 

Toto nařízení se nevztahuje na zboží: 

  - které bylo propuštěno do volného pohybu v režimu konečného užití, 

  - neobchodní povahy v osobních zavazadlech, 

  - které bylo vyrobeno se souhlasem držitele práva. 

 Dále jsou definována jednotlivá práva duševního vlastnictví, my si ale 

objasníme pojmy padělek, nedovolená napodobenina a podezřelé zboží. Pro výklad nařízení je 

důležitý také pojem držitel zboží. 

 Padělky rozumíme zboží, které je předmětem činnosti porušujícího práva 

k ochranné známce, zeměpisnému označení v členském státě, ve kterém se nachází a je 

označeno totožnou ochrannou známkou, respektive zeměpisným označením, pro který je již 

zapsán stejný druh zboží. Je to také jakýkoli obal, etiketa, leták či jiná podobná věc sloužící 

k porušení ochranné známky či zeměpisného označení a obsahuje platnou ochrannou 

známkou či zeměpisným označením chráněný výraz, název nebo značku. 

 Nedovolenou napodobeninou je zboží, které je ve členském státě, ve kterém se 

nachází předmět činnosti porušující některé právo duševního vlastnictví a které představuje 

nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu majitele daného práva. 

 Zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví je takové zboží, u nějž 

je na první pohled jasné, že se jedná o předmět činnosti porušující práva duševního 

vlastnictví. Může to být zařízení určené k obcházení technologií nebo jakákoli forma zboží, 

sloužící k výrobě zboží porušujícího práva duševního vlastnictví.    

 Držitelem zboží je osoba vlastnící podezřelé zboží nebo která má právo 

nakládat s tímto zbožím a nebo má nad zbožím fyzickou kontrolu. 
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  3.4.2 Žádosti  

  Pro účely tohoto nařízení myslíme žádost podanou příslušnému celnímu útvaru 

o přijetí opatření celních orgánů k podezřelému zboží.  

  Při podávání žádosti rozlišujeme mezi vnitrostátní a unijní žádostí, kdy u první 

uvedené se požaduje přijetí opatření pouze v daném členském státě a druhá žádost se týká 

přijetí opatření ve dvou či více příslušných členských státech. K podání žádosti jsou 

oprávnění držitelé práv, kolektivní správci duševního vlastnictví a profesní subjekty ochrany 

práv podle směrnice č. 2004/48 o vymáhání práv duševního vlastnictví a jiná seskupení, jimž 

je to právními předpisy unie povoleno. Žádosti se podávají a následně vyřizují u příslušných 

celních útvarů, které byly za tímto účelem zřízeny členskými státy. Žádost předložená 

celnímu útvaru musí po formální stránce obsahovat hlavně tyto informace: 

    - údaje o žadateli, 

    - uvedení, z jaké pozice žadatel žádost předkládá (držitel práv, 

kolektivní správce, atd.), 

    - dokumenty, které celnímu útvaru doloží oprávnění žadatele podat 

žádost. V případě, že žádost podává zástupce, musí být doloženy dokumenty k potvrzení 

zmocnění, a také informace o zástupci, 

    - určení práva nebo práv, která se mají vymáhat, 

    - uvedení zvláštních technických údajů o pravém zboží, 

    - v případě unijní žádosti uvedení členských států, kde mají být přijata 

opatření, 

    - informace potřebné k rozpoznání dotyčného zboží. 

 

  Při rozhodování o žádostech kontroluje celní útvar úplnost těchto žádostí, 

v případě chybějících informací vyzve žadatele k doplnění údajů do deseti pracovních dnů. 

Pokud tak žadatel neprovede, žádost se zamítá. Schválení či odmítnutí žádosti s odůvodněním 

je žadateli oznámeno do třiceti dnů od obdržení žádosti.  

  Pokud je žádost schválena, stanoví se lhůta, ve které mají celní orgány 

přijmout opatření Lhůta začíná běžet dnem, kdy nabývá účinku rozhodnutí o schválení žádosti 

a délka lhůty nebude překračovat 1 rok ode dne následujícího po dni přijetí. Lhůta může být 

prodloužena, ovšem pokud je žádost o prodloužení podána méně než 30 dnů před ukončením 

lhůty, žádosti nemusí být vyhověno. Rozhodnutí o prodloužení lhůty musí být oznámeno do 

30 dnů od obdržení žádosti o prodloužení a nově poskytnutá lhůta může běžet opět 
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maximálně 1 rok. Žádost nemůže být podána pokud právo duševního vlastnictví pozbylo 

účinku  nebo žadatel přestal být osobou oprávněnou k podání žádosti. 

 

  Jak celní útvary, tak i držitelé rozhodnutí o schválení žádosti (dále uváděno 

pouze držitelé rozhodnutí) mají své oznamovací povinnosti. Celní útvary, kterým byla 

směřována žádost předají celním úřadům svých členských států: 

    - rozhodnutí o žádosti, 

    - rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o schválení žádosti, 

    - rozhodnutí o změně rozhodnutí o schválené žádosti, 

    - rozhodnutí o prodloužení lhůty, ve které mají celní orgány přijmout 

opaření. 

  Držitel rozhodnutí má povinnost sdělit příslušnému celnímu útvaru, u kterého 

došlo ke schválení žádosti, informace, že právo duševního vlastnictví, na které se žádost 

vztahuje, pozbývá účinku, že držitel rozhodnutí přestává být oprávněn podat žádost a jiné 

informace měnící obsah žádosti. 

 

  3.4.3 Opatření celních orgánů  

  Pokud celní orgány identifikují zboží jako podezřelé a vztahuje-li se na toto 

zboží rozhodnutí o žádosti, je zboží zadrženo nebo je jeho propuštění zastaveno. Poté dojde 

ke komunikaci mezi celním orgánem a držitelem rozhodnutí, a také je informován držitel 

podezřelého zboží. Celní orgán obě strany informuje o zadržení zboží, o skutečném nebo 

předpokládaném množství zboží a o jeho skutečné nebo domnělé povaze. Držiteli rozhodnutí 

mohou být na jeho žádost sdělena jména, adresy odesílatele, příjemce či držitele zboží, dále 

původ, místo odkud bylo zboží dovezeno a případně místo kam bylo určeno. 

    

  Může se stát, že celní orgány zadrží či zastaví propuštění zboží, ke kterému se 

nevztahuje žádné rozhodnutí o schválení žádosti. Před samotným zadržením zboží mohou 

celní orgány požádat jakoukoli osobu či subjekt, které by potenciálně mohly podat žádost, o 

veškeré důležité informace ke zboží. 

  Celní orgány opět informují jak držitele zboží, tak potenciálně oprávněné 

osoby k podání žádosti o zadržení zboží. Ke zjištění druhých jmenovaných osob mohou být 

informovány veřejné orgány. Pokud se osoba oprávněná k podání žádosti nepřihlásí, je zboží 

propuštěno. 
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  Celní orgány mohou umožnit držiteli rozhodnutí i držiteli zboží kontrolu 

vzorku podezřelého zboží, držiteli rozhodnutí mohou toto zboží předat či poslat k analýze, 

která by objasnila pravost zboží. Zboží musí být po provedení analýzy vráceno zpět. 

  Aby docházelo k co nejúčinnějším zamezením mezinárodního obchodu se 

zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví, mohou orgány EU a celní úřady členských 

států sdílet některé údaje a informace s příslušnými orgány třetích zemí. Informace se musí 

vyměňovat takovým způsobem, aby došlo k zásahu proti podezřelému zboží co nejdříve. Tyto 

údaje mohou zahrnovat: 

    - povahu a množství zboží, 

    - původ zboží, místo odkud bylo dovezeno a místo určení, 

    - domněle porušená práva duševního vlastnictví, 

    - informace o pohybu dopravních prostředků, 

    - informace o pohybu kontejnerů. 

 

  Nyní si uvedeme okolnosti ke zničení zboží či jeho propuštění. Podezřelé 

zboží, aniž by bylo nutné rozhodnout o tom zda porušilo právo duševního vlastnictví, může 

být zničeno za podmínek, kdy do 10 pracovních dnů nebo do tří pracovních dnů, v případě 

zboží podléhajícího zkáze, oznámí: 

    - držitel rozhodnutí, že dle jeho přesvědčení zboží porušilo právo 

duševního vlastnictví, 

    - držitel rozhodnutí potvrdí svůj souhlas se zničením zboží, 

    - držitel zboží potvrdí svůj souhlas se zničením zboží. 

  Pokud nenastane alespoň jedna z podmínek uvedených v prvních dvou 

odrážkách je zboží propuštěno, ledaže by bylo zahájeno řízení o tom, zda bylo porušeno právo 

duševního vlastnictví. Zničení zboží se provádí pod celní kontrolou a na odpovědnost držitele 

rozhodnutí. Zboží, které je určeno ke zničení nesmí být: 

    - propuštěno do volného oběhu, ledaže by tak byla umožněna recyklace 

či vyřazení zboží z obchodních toků. 

    - přepraveno mimo celní území EU, 

    - vyvezeno, ani zpětně vyvezeno, 

    - propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla. 
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  3.4.4 Odpovědnost, náklady, sankce 

  V případě, kdy celní orgány neodhalí podezřelé zboží a propustí jej dále, nemá 

držitel rozhodnutí nárok na náhradu škody. 

  Pokud je řízení zastaveno z důvodu jednání držitele rozhodnutí, kdy např. 

poškodí odebrané vzorky, nevrátí je zpět nebo kdy se zjistí, že dotyčné zboží neporušuje 

práva duševního vlastnictví, je držitel rozhodnutí odpovědný za škodu způsobenou držiteli 

zboží. 

  Držitel rozhodnutí hradí náklady, vzniklé jednáním celních orgánů od zadržení 

zboží, včetně nákladů na manipulaci, skladování a zničení zboží. Držitel rozhodnutí má 

následně právo požadovat náhradu škody od porušitelů. Držitel zboží má právo na informace 

kde a jak je zboží skladováno a jaké budou odhadované náklady na jeho skladování. 

  Členské státy stanovují sankce účinné, přiměřené a odrazující. Jejich stanovení 

a následné změny hlásí Komisi. 

 

  3.4.5 Výměna informací 

  Tato kapitola se zabývá zejména výměnnou údajů mezi členskými státy a 

Komisí. Kdy celní útvary jednotlivých států musí komisi okamžitě oznamovat rozhodnutí o 

schválení žádosti, rozhodnutí o prodloužení lhůty, ve které mají být celními orgány přijata 

opatření a veškerá pozastavení platnosti rozhodnutí o schválení žádosti. K přijímání těchto a 

jiných informací zřizuje Komise ústřední databázi, která je zřizována v elektronické podobě. 

Následně mají přístup k této databázi jak Komise, tak i celní orgány členských států. Údaje 

shromažďované v databázi mohou být používány pouze pro účely tohoto nařízení. 

 

  3.4.6 Výbor, přenesení pravomocí a závěrečná ustanovení 

  Komisi je dána pravomoc přijímat právní akty v přenesené pravomoci, takto 

přijaté akty následně oznamuje Evropskému parlamentu a Radě. Ještě zopakujeme, že 

v posledních článcích se uvádí zrušení nařízení č. 1383/2003 s účinkem od 1. ledna 2014 a od 

téhož data vstupuje v platnost nové nařízení.  
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4 Účinnost ochranných opatření  

 

Pokud si budeme analyzovat účinnost ochranných opatření, znamená to, že budeme 

vlastně kontrolovat činnost orgánů celní správy jednotlivých členských států EU. Právě tyto 

orgány mají mimo jiné za úkol zajišťovat dohled nad dodržováním práv duševního vlastnictví 

při dovozu a vývozu zboží přes hranice EU, a také v rámci jednotného vnitřního trhu. Při této 

činnosti, a zejména pokud jsou porušována práva duševního vlastnictví, konají orgány celní 

správy podle nařízení č. 608/2013. Asi nejlepším způsobem jak hodnotit činnost celních 

orgánů, je vycházet ze statistik vydávaných Evropskou komisí.
65

 

Oprávnění majitelé práv k duševnímu vlastnictví mohou požadovat po celních 

orgánech přijetí ochranných opatření. Děje se tak v případech, kdy existuje podezření, že jsou 

jejich práva porušována. Již jsme uváděli, že se podává vnitrostátní nebo unijní žádost. 

Podíváme-li se na počet podávaných žádostí, zjistíme že za posledních 10 let počet žádostí 

pravidelně rok od roku stoupá. Za poslední dekádu, jak vidíme v grafu 4.1, došlo k nárůstu o 

cca 22 000 podaných žádostí.                                                                                 

    

Graf 4.1  
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Zdroj: ec.europa.eu (vlastní zpracování)                      

                                                
65

 EUROPEAN COMMISSION. EC: Report on EU customs enforcement of intellectual property 

rights (2012). [online]. EC [15.4.2014]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/2013_ipr_statistics_en.pdf  

  

Rok Žádosti 

2002 1 671 

2003 1 886 
2004 2 888 

2005 5 525 
2006 7 160 

2007 10 260 
2008 12 866 

2009 14 797 
2010 18 330 

2011 20 566 
2012 23 134 

Tab 4.1: Počet žádostí v letech 2002-2012 

Zdroj: ec.europa.eu (vlastní 

zpracování) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_en.pdf
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Aniž by došlo k vznesení požadavku ze strany majitelů práv, mají celní orgány 

členských států pravomoc zavést opatření. Jednají tak v případě, že mají podezření na 

porušení práv duševního vlastnictví. Mohou tedy zadržet podezřelé zboží nebo zabránit jeho 

propuštění. Ovšem v posledních letech značně ubývá případů, kdy by celní orgány zaváděly 

samy, ze svých pravomocí, opatření proti podezřelému zboží. Ještě v roce 2008 bylo 

zavedeno 28,5 % celkového počtu celních opatření z moci úřední, kdežto v roce 2012 bylo 

zahájeno na popud celních orgánů pouze 2,62 z veškerých celních opatření. 

Zavedení ochranného opatření, ať už na popud celního orgánu nebo majitele práva, 

ještě neznamená, že zboží skutečně porušilo dané právo duševního vlastnictví. Jedná se teprve 

o zboží podezřelé. Pokud vycházíme z údajů v roce 2012, uvedených jak v grafu 4.2, tak 

v tabulce 4.2, tak v 90 % případů bylo zboží zadrženo oprávněně. Přesněji v 77 % případů 

došlo ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení, kdy se na zničení zboží dohodli majitel práva 

ke zboží a držitel zboží. Ve 13 % případů bylo zahájeno soudní řízení ze strany majitele práva 

na porušení jeho práva k duševnímu vlastnictví. V roce 2012 bylo zadržené zboží následně 

propuštěno v cca 8 % případů, kdy bezmála polovinu těchto případů tvořilo zboží originální, 

tedy zboží, které neporušovalo práva k duševnímu vlastnictví. Znamená to tedy, že 

z veškerého zadrženého zboží jsou 3,2 % originály, což je poměrně nízké číslo a ukazuje 

dobrou práci celních orgánů. 

 

Graf 4.2               
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Zdroj: ec.europa.eu (vlastní zpracování)                            Zdroj: ec.europa.eu  

                                                                                            (vlastní zpracování)  

 

Výsledek zadržení  

zboží 

% 

Zničení zboží 76,77 

Soudní řízení 13,86 

Držitel práv nereaguje na 

oznámení celního úřadu 

4,90 

Originální zboží 3,26 

Nevyřízené případy 1,19 

Mimosoudní vyrovnání 0,01 

Tab. 4.2 
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Pokud se zaměříme na druhy zadrženého zboží, musíme si zboží rozdělit do tří 

kategorií. Za prvé nás zajímá počet případů, kdy došlo k zadržení zboží, za druhé pozorujeme 

počet zadržených jednotlivých položek zboží a v poslední řadě je to hodnota zadrženého 

druhu zboží. 

 

Tab. 4.3: Zadržené zboží 

 

Druh zboží 

Počet případů 

zadržení zboží 

Počet zadržených 

položek 

Hodnota 

zadrženého zboží 

(EUR) 

Parfémy a kosmetika 2 731 1 429 153 58 268 189  

Oděvy  15 007 3 398 913 104 561 321  

Nesportovní boty  17 696    762 442 41 456 902  

Tašky, kabelky, 

peněženky, apod. 

9 640     885 374 
131 948 400  

Hodinky  7 376     471 366 177 176 529  

Cigarety        54        12 319 444 54 274 563  

Ostatní  37 969 20 650 753 329 205 882  

Celkově  90 473  39 917 445 896 891 786  

Zdroj: ec.europa.eu (vlastní zpracování) 

 

 Jak ukazuje tabulka č 4.3. Ve sloupci uvádějícím počet případů, kdy došlo k zadržení 

zboží, je v čele nesportovní obuv, oblečení, tašky, peněženky apod. Můžeme si to vysvětlovat 

dovozem tohoto zboží z Asie, především Číny a Hong Kongu, ale také z Turecka a arabských 

zemí. Jako již tradičně, co do počtu zadržených položek, jsou na pomyslném prvním místě 

cigarety. Zde se sluší připomenout, že jednu položku v tabulce tvoří balíček o dvaceti 

cigaretách. Zaměříme-li se na hodnotu zadrženého zboží, nejvyšší částky dosahují hodinky, 

dále v pořadí jsou tašky, kabelky, oblečení a uvést můžeme i parfémy a kosmetiku. Vyšší 

částky uvedených druhů zboží způsobuje především fakt, že se jedná o zboží luxusní povahy. 

Aby měly údaje v posledním sloupci vypovídající hodnotu, jsou částky, uvedené ve zprávách, 

které členské státy posílají komisi, počítány podle maloobchodních cen daného státu. Což je 

cena, za kterou by dané zadržené zboží, bylo prodáno na trhu daného členského státu, pokud 

by bylo pravé. 

 Od roku 2010 došlo ke změně nejčastěji užívaného způsobu dopravy při převozu zboží 

porušujícího práva duševního vlastnictví, co se týče počtu případů, kdy došlo k zadržení 

zboží. Do roku 2010 vždy převažovala letecká doprava, kdy zadržení zboží u tohoto typu 
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přepravy činilo vždy kolem 40 % z celkových zadržení. Od přelomu desetiletí ovšem razantně 

narostlo užívání letecké dopravy, která momentálně činí kolem 60 % případů zadržení zboží. 

 V počtu zadržených jednotlivých položek právně závadného zboží je situace zcela 

opačná. Nejvíce zboží je totiž v posledních 6 letech zadržováno při námořní přepravě, kdy 

např. v roce 2010 bylo zadrženo 82 % celkového zboží právě z námořních lodí. Na druhém 

místě se dlouhodobě umisťuje silniční doprava. Převahu u těchto dvou typů přepravy 

způsobuje zejména hromadná kontejnerová přeprava. 

 Nejčastěji porušovaným právem duševního vlastnictví byly jednoznačně ochranné 

známky. Jednalo se tak u 94,5 % zadrženého zboží a k jejich porušování docházelo u naprosté 

většiny zboží. K porušování práv k průmyslovým vzorům(2,5 %) docházelo hlavně u hraček, 

hodinek nebo např. žiletek. U porušování patentů (2 %) to byly zejména léky a audio či video 

zařízení. A autorská práva (1 %) byla nejčastěji porušována u dovozu hraček, oblečení či CD 

a DVD.  

 V této kapitole bylo statisticky nastíněno, jak celní orgány EU bojují s piráty a 

padělateli, jaká je aktivita ze strany držitelů práv při ochraně svých vlastních práv, jaké druhy 

zboží jsou nejčastěji zadržovány apod. Ještě jednou je vhodné uvést úspěšnost celních orgánů 

při zadržování zboží, kdy pouze 3,26 % zboží je zadrženo neprávem. Také je důležité zmínit 

hodnotu zadrženého zboží za rok 2012, která činí téměř 1 miliardu eur. S novým nařízením č. 

608/2013, které je platné od 1. ledna 2014 můžeme očekávat ještě účinnější ochranu práv 

duševního vlastnictví. 
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5 Závěr 

 

V EU existuje rozsáhlá úprava jednotlivých průmyslových, autorských a příbuzných 

práv, tvořená souborem hmotně právních, kolizních i procesních předpisů. Důležitou roli hrají 

také mezinárodní smlouvy mimo rámec EU. Mezi základní mezinárodní dokumenty řadíme 

Pařížskou unijní úmluvu a Bernskou úmluvu. Jedním z cílů práce bylo analyzovat právní 

ochranu duševnímu vlastnictví při dovozu zboží a následně uvést zda je ochrana dostatečná. 

V otázce ochrany práv k duševnímu vlastnictví hrají podstatnou roli Dohoda TRIPS a nařízení 

č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. 

 Vznikem Dohody TRIPS (v platnosti od 1. ledna 1995) došlo k rozšíření účinnosti 

většiny mezinárodních smluv na všechny státy WTO. Hlavní přínos Dohody spočívá ve 

stanovení minimální ochrany práv duševnímu vlastnictví a hlavně v zajištění efektivního 

vynucování těchto práv. Dohoda se snaží vytvářet optimální ochranu duševního vlastnictví, 

která může být dosažena jedině nalezením vyváženého stavu mezi zájmy jednotlivých 

majitelů práv a zájmy veřejnosti. Protože příliš silná nebo naopak příliš slabá ochrana je ke 

škodě jedné či druhé strany, a tím pádem ke škodě celé společnosti. Dohodou je zaváděna 

nová nebo dokonalejší úprava v některých oblastech. Např. se v některých případech zavádí 

režim nejvyšších výhod, umožňuje se ochrana ve všech oblastech, kdy již není možné 

vyloučit z ochrany např. léky, a také se vytváří účinný mechanismus řešení sporů z duševního 

vlastnictví mezi státy. 

 K účinné ochraně proti dovozu právně závadného zboží byla potřeba vytvořit 

podrobnou právní úpravu, zabývající se činností celních orgánů při pohybu zboží do EU. Bylo 

nutné vytvořit k Dohodě TRIPS vlastní komunitární úpravu, která by napomáhala k zamezení 

pohybu zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví. Proto se vznikem Dohody TRIPS 

bylo vytvořeno nařízení č. 3295/94, které bylo postupně, kvůli objevujícím se nedostatkům, 

novelizováno, kdy v dnešní době je v platnosti nařízení č. 608/2013. Toto a předchozí nařízení 

měly především za úkol dát celním orgánům dostatečnou pravomoc k vymáhání práv 

k duševnímu vlastnictví, aby byl minimalizován dovoz, vývoz a reexport právně závadného 

zboží. Nařízení umožňuje osobám a subjektům domáhat se svého práva prostřednictvím 

žádosti podané celnímu orgánu, který následně zavede ochranná opatření, vedoucí k zadržení 

popisovaného zboží. Celním orgánům se také umožňuje okamžité zničení zboží bez 

výslovného souhlasu žadatele, v případě malých zásilek padělků a napodobenin. Nejnovější 

nařízení bylo vytvořeno z důvodu hospodářského, obchodního a právního vývoje, který si 

vyžádal nový právní rámec k posílení pozice celních orgánů. Nově do působnosti nařízení 
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spadají obchodní názvy, užitné vzory a došlo také k pozměnění lhůt pro zadržení podezřelého 

zboží. 

 Od vzniku Dohody TRIPS a s ní souvisejícího nařízení č. 3295/94 uplynulo bez mála 

20 let a po této době můžeme uvést, že se Dohoda stala zásadním dokumentem, jehož 

prostřednictvím došlo k razantnímu pokroku v oblasti vynucování práv k duševnímu 

vlastnictví. Dohoda upravuje většinu práv k duševnímu vlastnictví a prostředky k jejich 

dodržování, obsahuje ustanovení týkající se rozsahu, dostupnosti a užití práv. Společně 

s nařízením č. 608/2013 se jedná o dokumenty, které účinně napomáhají k ochraně práv 

k duševnímu vlastnictví, toto tvrzení můžeme opírat o uvedené statistiky. Pokud jsme uvedli, 

že se zlepšuje činnost celních orgánů, je potřeba zmínit zvyšující se vynalézavost a zlepšující 

technické podmínky pro piráty a padělatele, což bude mít za následek těžký a zřejmě 

nekončící vzájemný boj. Dá se ovšem očekávat, že nejnovější nařízení, vzhledem ke své 

krátké době platnosti, účinnost celních orgánů ještě zvýší a pirátům a padělatelům stíží jejich 

protiprávní činnost. 
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