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Úvod
„Chceš-li být originál, připrav se na to, že budeš kopírován.“
Coco Chanel

Módní průmysl je na rozdíl od průmyslu automobilového nebo třeba leteckého
hospodářským odvětvím, které se zcela jistě dotýká každého z nás, protože jeho produkty
tvoří nedílnou součást našeho života. Není proto překvapením, že vyvstala potřeba tento
průmysl, lépe řečeno jeho určité produkty, tvůrce a obchodní aspekty, chránit. Cílem této
práce je tento poměrně nový obor přiblížit, respektive zjistit, jaké aspekty práva do něj
spadají a jaké prostředky ochrany tvůrcům, výrobcům a obchodníkům módního průmyslu
právo nabízí.
Právo módního průmyslu je v České republice právním oborem poměrně mladým,
a tudíž i neprobádaným. Mnozí odborníci na něj pohlížejí značně skepticky. Faktem
ovšem je, že takovýto přístup doprovázel například i již zmíněné právo letecké,
automobilové, ale dokonce i právo životního prostředí. A dnes jsou tyto obory zcela
respektované a nesmírně důležité jak na úrovni národní, tak na té mezinárodní. Je skoro
paradoxem, že právě právo módního průmyslu je u nás odvětvím spíše okrajovým,
vezmeme-li v potaz, že český módní průmysl má tak dlouholetou tradici. Jako příklad za
všechny uveďme legendární obuvnictví Baťa či novojičínskou továrnu na klobouky
a jiné pokrývky hlavy TONAK, které působí na trhu dodnes a ve světě mají velký úspěch.
Z dnešních oděvních značek stojí za zmínku jistě módní značka Pietro Filipi, sportovní
značky Moira a Alpine Pro nebo dílny Kláry Nademlýnské či Blanky Matragi.
V současné době hraje Česká republika prim zejména v outdoorovém oblečení.
Je třeba si ale uvědomit, že móda a vše, co k ní patří, není vždy jen zbožím
každodenní potřeby, ale mnohdy také kus umělecké a řemeslnické práce. Každá kabelka
módního domu Dior je výsledkem hodin příprav šablon, hledání a opracovávání těch
nejkvalitnějších kůží a materiálů a nakonec usilovné ruční práce krejčích, kteří vše
vylaďují do nejmenšího detailu, protože pro ně se nejedná o „pouhou“ kabelku, ale
o umělecké dílo. Svět si postupně začíná uvědomovat, že taková díla je třeba chránit,
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protože jejich vznik je již dlouhá léta doprovázen i problematikou plagiátorství
a parazitování na dobrém jménu věhlasných značek.
Tato práce si klade za cíl předložit čtenáři ucelený pohled na to, co vlastně právo
módního průmyslu je, co nabízí a v jakých situacích je možné jeho ochrany využít. Chce
o tomto novém právním oboru informovat a rozšířit povědomí o jeho aspektech
a tak podnítit ty, kdo jeho služby potřebují, aby je využívali co nejvíce a také co
nejefektivněji. Mnohdy se stává, že zejména noví módní návrháři vůbec netuší, jak svá
díla i značku, kterou budují či již vybudovali, chránit. Nevědí, jak se mohou bránit ani
jak nezákonným zásahům vůbec předcházet.

Text této práce byl dokončen dne 31. prosince 2018
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1. Právo módního průmyslu
1.1

Obecné vymezení pojmu
Módní průmysl je odvětvím velice dynamickým. Jeho produkty jsou výsledkem

tvůrčí činnosti módních návrhářů a mají za úkol působit na naše estetické vnímání.
Jedná se o průmysl velice široký, do kterého spadá kromě oblečení, bot, pokrývek hlavy
a galanterie například také kosmetika, parfémy nebo třeba paruky. Aby se mohl vyvíjet
a posouvat dál, funguje v něm takzvaná „plánovaná obsolence“. Ta samozřejmě není
spjata pouze s módním průmyslem, ale třeba také s průmyslem automobilovým. To
znamená, že staré produkty se postupem času stávají pro koncové zákazníky
neatraktivní a jsou poté vytlačovány produkty novými. Módní návrháři musí tudíž
neustále reagovat na stále se měnící potřeby a vkus zákazníků. 1 To vytváří vysoký
konkurenční tlak, což zapříčiňuje, že módní značky nepřetržitě přicházejí s novými
nápady, obchodními a reklamními strategiemi a celý průmysl je tak hnán kupředu.
Módní trh má svou vlastní strukturu. Každý stupeň má jinou uměleckou
hodnotu i cílovou skupinu zákazníků. Na vrcholu celého žebříčku stojí takzvané Haute
couture, což v překladu znamená „vysoká krejčovina“. Móda Haute couture se
vyznačuje vysokou cenou, ale samozřejmě také kvalitou. Důležitým znakem, který tyto
oděvy odlišuje od jiných je, že každý model Haute couture je vyhotoven pouze jako
jediný kus. 2 Vedle toho stojí oděvy označované jako „ready-to-wear“ (jinak také
označovány francouzským výrazem „prêt-à-porter“), které jsou průmyslově vyráběné
ve standardizovaných velikostech a prodávány v buticích, obchodních domech a na
internetu.3

EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN
9781-4051-3953-3. s 4-5
1

LÁSKOVÁ, Valéria. Haute couture: história a jeho právna úprava. In: Ústav práva módního
průmyslu [online]. 2016, 30.11.2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z:
http://www.upmp.cz/blog/2016/11/30/haute-couture-historia-a-jeho-pravna-uprava
2

ARTTECA. What is the Difference Between Haute Couture and Ready to Wear? [online].
In: . A Medium Corporation, 2017, 19.5.2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z:
https://medium.com/@artteca/what-is-the-difference-between-haute-couture-and-ready-towear-48bcd2ea1710
3

9

V České republice je módní průmysl na vzestupu. Jen za loňský rok dosáhly
tržby 55,3 miliardy korun, což je nejlepší výsledek za posledních dvanáct let. 4 Je tedy
zjevné, že tento průmysl má v naší republice výrazné postavení. I přes to, ačkoli ve
světě je právo módního průmyslu (anglicky označováno jako „fashion law“) odděleno
do samostatného a zcela uznávaného právního odvětví, je u nás právo módního
průmyslu oborem velmi mladým. Odborná veřejnost na něj stále ještě hledí spíše
skepticky a své místo si stále ještě vydobývá.
Jedná se o odvětví průřezové, neboli horizontální. Takto vzniklá odvětví se
vyznačují tím, „že se k určitému předmětně vymezenému problému přiřazují
a vykládají ty právní předpisy a normy, jež se předmětem své úpravy ke zvolenému
tématu vztahují.“5 Svou působností se dotýká obrovského spektra právních odvětví, od
práva občanského, správního, daňového a práva mezinárodního obchodu, tak také
kupříkladu práva pracovního. Právo módního průmyslu se vyjma módních děl věnuje
například také modelingu
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a s tím spojeným zaměstnáváním nezletilých osob,

agenturním zaměstnáváním7 anebo otázkám stáží v módních domech, o které je čím dál
tím větší zájem. Ty nicméně svým obsahem nenaplňují pojem stáž, ale často suplují
pracovní poměr. 8 Ovšem pro právo módního průmyslu je stěžejní právo duševního

ŠEFROVÁ, Kateřina. Textilky mají za sebou nejlepší rok za posledních 12 let. Další růst
zbrzdí vysoké mzdy a sílící koruna. In: Hospodářské noviny [online]. Economia, 2018,
15.2.2018 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-66050380-technickytextil-tahne-cely-obor
4

ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy právnické
učebnice. ISBN 978-80-7179-583-4. 9 s.
5

ŠIKEL, Tomáš. Fashion law je nepostradatelné, lépe bojuje i s padělky. Právní
rádce [online]. Economia, 2016, 5. 9. 2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65426800-fashion-law-je-nepostradatelne-lepe-bojuje-i-spadelky
6

ÚSTAV PRÁVA MÓDNÍHO PRŮMYSLU. Fashion Law Conference 2017: Modeling
Insight. Fashion Law Conference: Modeling Insight [online]. Právní prostor: ATLAS
consulting spol. s r.o., 2017, 21.11.2017 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/fashion-law-conference-2017-modelinginsight
7

ŠIMONOVSKÁ, Zuzana. Fashion Law. Právní prostor [online]. ATLAS consulting spol. s
r.o., 2016, 1.6.2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/fashion-law
8
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vlastnictví. Pro tento průmysl je příznačná neustálá tvůrčí schopnost módních návrhářů,
díky jejichž tvorbě vznikají produkty, které mají působit na vnímání zákazníků i jejich
okolí. Tyto tvůrčí ideje, které dávají vzniknout nakonec samotným produktům módního
průmyslu, jsou předmětem duševního vlastnictví, jež má za úkol chránit to, co člověk
za pomoci své fantazie a kreativity vytvořil. Toto právní odvětví v sobě zahrnuje právo
k předmětům průmyslového vlastnictví a také právo autorské s ním práva související.9
Právo módního průmyslu, vzhledem ke své povaze, zahrnuje obě tato právní odvětví.
To nicméně není ani zdaleka vyčerpávající výčet odvětví, kterých se právo módního
průmyslu dotýká, což si ostatně dokážeme níže, kde se autorka bude jednotlivým
aspektům práva módního průmyslu detailněji věnovat.
Úkolem tohoto nově vznikajícího právního odvětví tedy je, jak z výše
uvedeného jasně plyne, především chránit módní design, materiály, postupy
a technologii výroby. Dále zde hraje roli ochrana vzhledu povrchových úprav, ochrana
loga, názvů výrobků, ale třeba také licencování či uplatňování a následné vymáhání
práv k duševnímu vlastnictví vzniklá v důsledku plagiátorství.10

1.2

Historie práva módního průmyslu
Spory v rámci módního průmyslu nejsou věcí posledních několika dekád. Již

v roce 1941 byl před americkým Odvolacím soudem řešen případ, v němž byla řešena
otázka, zda-li může módní obchodní asociace omezit veřejnou soutěž samoregulačními
kontrolami nad designem výrobků jednotlivých výrobců a designérů, aby tak zamezili
plagiátorství. 11 Následoval judikát amerického Nejvyššího soudu, který stejně jako
v předchozím případě řešil otázku praktik Spolku módních výrobců, které spočívaly
v nastavení pravidel obchodování a marketingu a které byly soudem označeny jako

JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového
vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-8086855-65-3. 11 s.
9

RYGLOVÁ, Renata. Získá is fashion law v České republice své místo?[online]. Economia,
2016, 09.09.2016 [cit. 2018-08-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65426790-ziska-si-fashion-law-v-ceske-republice-sve-misto
10

11

Millinery Creators Guild, Inc. v. Federal Trade Commission , dostupné z:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/312/469/
11

praktiky porušující veřejnou soutěž.12 Jak je vidět, tendence bojovat s plagiátorstvím
a potřeba a úsilí vymezit právní regulaci, byly snahami ne jedné oděvní organizace.
Nicméně fashion law (jak se právo módního průmyslu označováno na mezinárodní
úrovni) zaznamenal svůj boom až v tomto století. Internet a neustále se rozvíjející
sociální sítě naopak otevírají nové možnosti kopírování. Vedle toho je stále více
aktuálnější otázka pracovních podmínek zaměstnanců továren vyrábějících průmyslové
oblečení či obuv. Nemalou roli začala v módním průmyslu hrát problematika ochrany
životního prostředí.13 Na tu zareagovali jak zákazníci, tak módní značky, ačkoli jich
není příliš mnoho. A reagovat na ně muselo i právo.
Oficiální vznik fashion law je spatřován v roce 2005, kdy americká právnička
Susan Scafidi založila internetový blog „Counterfeit Chic“, kde poprvé došlo
k oficiálnímu propojení módní a právní komunity a zároveň také k otevření mnoha
diskuzí. V roce 2010 byl při Fordham University v New Yorku založen Fashion Law
Institute. Za jeho vznikem opět stála Susan Scafidi. Od roku 2015 je právě zde poprvé
na světě možné studovat postgraduální program Master of Law (LL.M.) s primárním
zaměřením právě na fashion law. 14 Po Fordham University začalo nabízet kurzy
fashion law také Cardozo Law School, New York Law School a Loyola Law School
v Los Angeles. 15 Nicméně ještě v roce 2009 nebylo na právním trhu příliš mnoho
odborníků, kteří by se fashion law věnovali. S tímto problémem bojovala i Brittany
Rawlings, právnička z New Yorku, která ještě v době studia založila svou vlastní
šperkařskou firmu. Po ukončení studia založila vlastní právní firmu, která se
zaměřovala cíleně na fashion law. Sama pak byla jednou ze zakladatelů Florida State
Bar Association's fashion law committee, která vznikla jen pár měsíců po New York

12

Fashion Originators' Guild of America v. Federal Trade Commission , dostupné z:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/312/457/
13

ŠVANDERLÍKOVÁ, Klára. Pět otázek pro Zuzanu Šimonovskou. Právní prostor [online].
Ostava: ATLAS consulting spol. s r.o., 2016, 2.2. [cit. 2018-08-18]. ISSN 2336-4114.
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/pet-otazek-pro-zuzanusimonovskou
14

RYGLOVÁ, Renata. Získá is fashion law v České republice své místo? [online]. Economia,
2016, 09.09.2016 [cit. 2018-08-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65426790-ziska-si-fashion-law-v-ceske-republice-sve-misto
HERMANN, Richard L. Law…After a Fashion. Legal Career View [online]. 2017, 1.12.
[cit. 2018-08-18]. Dostupné z: http://legalcareerview.com/lawafter-a-fashion/
15

12

City Bar Association committee. I přes takto rozsáhlý rozvoj odmítají američtí
zákonodárci poskytnou jejich módnímu průmyslu zákonnou ochranu. Malá naděje
vysvitla v roce 2012, kdy byl připravován tzv. „Innovative Design Protection Act“,
který vznikal již od roku 2007. Za prosazení tohoto zákona se dokonce postavila
i významná americká módní návrhářka Diane Von Furstenberg. I přesto se zákon
ovšem nepodařilo prosadit.16

1.3

Vznik práva módního průmyslu v České republice
Pro české právo módního průmyslu byl stěžejním rok 2016, kdy vnikla nezisková

organizace Ústav práva módního průmyslu. Toto právní odvětví začalo být díky její
činnosti vnímáno více celistvě a jeho vývoji aktivita této organizace velice pomohla.
Dala si totiž za úkol seznámit módní návrháře i širokou veřejnost s právními aspekty
založení vlastní módní značky i otázkami vyvstávajícími v průběhu jejich působení na
trhu. Kromě této činnosti pořádají také různá školení, semináře a pravidelné konference
zaměřující se na různé aspekty práva módního průmyslu. Mimo to se snaží právo
módního průmyslu rozvíjet v odborné sféře a pomoci mu tak dostat se na úroveň
samostatných právních odvětví.17 To se sice doposud nepodařilo, nicméně začíná se
o něm mnohem víc vědět. Sama členka Ústavu práva módního průmyslu, Renata
Ryglová, uvádí, že současná česká zákonná úprava poskytuje dostatečné prostředky
a instituty (zejména v rámci práva duševního vlastnictví), potřebné k ochraně
jednotlivých složek módního průmyslu a k vymáhání těchto práv. Nicméně, co této
právní sféře chybí, jsou soudní rozhodnutí. Protože i přes výraznou snahu Ústavu práva
módního průmyslu je informovanost českých módních návrhářů, designérů a výrobců
o tom, jaké možnosti jim právo nabízí a jak tato práva vymáhat, stále poměrně nízká.18

16

LIEBER, Chavie. Beyond Elle Woods: The Rise of Fashion Law. In: Racked [online].
VOX Media, 2015, 15.1.2015 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z:
https://www.racked.com/2015/1/15/7561277/fashion-law
17

Dostupné z: http://www.upmp.cz

RYGLOVÁ, Renata. Získá is fashion law v České republice své místo? [online]. Economia,
2016, 09.09.2016 [cit. 2018-08-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65426790-ziska-si-fashion-law-v-ceske-republice-sve-misto
18
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Pravdou ovšem zůstává, že zatím je veškerá úprava práva módního průmyslu velmi
roztříštěná. Očekávat vznik uceleného kodexu obsahující veškerou materii na jednom
místě by bylo nejspíš utopií a asi by to byl legislativní krok naprosto zbytečný. Možná
již zmíněná absentující složka soudních rozhodnutí by mohla vnést do této sféry větší
přehled a pochopení. To je ovšem otázka, na kterou nám může poskytnout odpověď
pouze čas a praxe.
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2. Design
2.1

Co je design?
Pojmem v módním průmyslu neodmyslitelně klíčovým je „design“. Striktní

a jednotná definice designu neexistuje. Jediné, co s jistotou víme je, že je všude kolem
nás, od rychlovarné konvice, přes mobilní telefon až po nůžky na psacím stole. Světová
organizace duševního vlastnictví WIPO uvádí, že průmyslový design představuje
„ornamentální nebo estetický aspekt výrobku a může se skládat z trojrozměrných prvků,
jako je tvar výrobku nebo dvourozměrných prvků, jako jsou vzory, čáry nebo barvy“19.
Jinými slovy je design z právního pohledu průmyslovým vzorem. Sir George Cox,
bývalý předseda britské Design Counsil řekl, že „design je tím, co spojuje kreativitu
a inovaci. Přetváří nápady tak, aby se staly praktickými a atraktivními pro uživatele či
zákazníky. Design může být vykládán jako využití kreativity se specifickým záměrem.“20
Toto slovo má základ v latinském pojmu „signum“, což znamená „znak“ či „stopa“.
Z toho se dá snadno dojít k závěru, že design je možné vnímat zrakem a má na něj
zároveň působit. Podle Sira Coxe je záměrem designérů, aby se nám konkrétní design
líbil. Vytváří tak předměty cílevědomě a s konkrétním cílem. Firmy vynakládají nemalé
finanční částky, aby jejich produkt měl pro zákazníka co nejatraktivnější,
nejoriginálnější a nejnápaditější design. Je-li taková snaha úspěšná, je úspěšný
i business. Aby mohl design působit na naše zrakové smysly, musí být zachycen na
nějakém hmotném předmětu. Zrak není ovšem jediným smyslem, na který může design
cílit. Stejně tak může být totiž vnímán kupříkladu hmatem, ať už se jedná o design
letáku pro zrakově postižené nebo jen povrchovou úpravu určitého předmětu. 21 Je
ovšem nutno rozlišit design předmětu a předmět samotný. V souvislosti s designem
hovoříme o ideje, která je následně během určitého cílevědomého procesu přenesena

19

Dostupné z: http://www.wipo.int/designs/en/

HUNTER, Mat. What is design and why it matters. The Creative Industries [online]. [cit.
2018-08-21]. Dostupné z: http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/newsand-views/view-what-is-design-and-why-it-matters
20

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.6
21
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na hmotný předmět. V rámci právní ochrany tak může být chráněn nejen výsledný
produkt, ale i kresby a skici v dvojrozměrné podobě.22
Design se ovšem netýká pouze produktů. Je nástrojem také obchodních
strategií. Slouží hospodářským subjektům k jejich propagaci. 23 Počínaje designem
webových stránek a designem nákupních tašek konče.
Kromě nutného splnění kritéria, že design musí být vnímatelný navenek
a že musí být zachycen na hmotném předmětu, je ještě nutné, aby byla naplněna určitá
kvalita tvůrčí činnosti.24 Daný produkt tudíž musí být jedinečný.

2.2

Druhy designu
Dle toho, do čeho je daný design vtělen, můžeme design různě dělit. Rozlišujeme

zejména módní design, grafický design, produktový design a průmyslový design.

2.2.1 Módní design
Pro účely této práce je módní design pochopitelně nejzásadnějším, avšak ne
jediným druhem designu, který v módním průmyslu hraje roli. Projevuje se na vnějším
vzhledu nových oděvů. Pro tyto produkty je typické, jak již bylo zmíněno výše, že
nebudou konečnými zákazníky užívány příliš dlouho a postupně budou vytlačeny
jinými, pro zákazníka více atraktivními.
Předměty módního návrhářství jsou nejčastěji právně chráněny nezapsanými
průmyslovými vzory a právem autorským jakožto autorské dílo. 25 Dohoda TRIPS
vyžaduje po členských státech, aby u textilních designů zajistili, „aby požadavky na
zajištění ochrany textilních vzorů, zvláště

pokud jde o náklady, zkoušky nebo

RYGLOVÁ, Renata. Získá is fashion law v České republice své místo? [online]. Economia,
2016, 09.09.2016 [cit. 2018-08-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-65426790-ziska-si-fashion-law-v-ceske-republice-sve-misto
22

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.7
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Tamtéž s.7
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Tamtéž s 8-11
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zveřejnění, nezhoršily nepřiměřeně možnost požadovat a získat takovou ochranu.
Členové

mohou

splnit

tuto

povinnost

prostřednictvím

právní

úpravy

o průmyslových vzorech nebo o autorských právech.“26

Grafický design

2.2.2

V módním průmyslu hraje také roli grafický design. Ten je charakteristický v prvé
řadě tím, že určitý tvar, do kterého je vtělen, je dvourozměrný a v druhé řadě tím,
že jeho funkcí obvykle bývá vytvoření identifikačního znaku, kterým bývá zejména
logo, obaly výrobků, známka, nebo vytvoření komunikačního prostředí, jako jsou
webové stránky,27 e-shopy, ale dnes již také vzhledy profilů na sociálních sítích, jako
je například Instagram, kam je v současné době soustředěno mnoho pozornosti
a jehož prostřednictvím módní značky oslovují své zákazníky.

2.2.3 Produktový design
Jak již bylo uvedeno výše, do oblasti módního průmyslu nespadají pouze oděvy,
obuv či pokrývky hlavy, ale také různé doplňky, kterými jsou například hodinky či
brýle. Produktový design je druhem pravděpodobně nejrozšířenějším, protože je
aplikován na průmyslově vyráběné výrobky, které slouží k běžnému spotřebitelskému
užití.
Zde je z právního hlediska běžnější spíše ochrana průmyslově právní, než ochrana
autorskoprávní nebo známkoprávní.28

2.2.4 Průmyslový design
Průmyslový design zde Autorka uvádí pouze pro úplnost. Tento druh designu je
promítán do průmyslových výrobků a na rozdíl od produktového designu jsou

26

Čl. 25 odst. 2 Dohody TRIPS

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.10
27

28

Tamtéž s. 8
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předměty, v rámci nichž je tento design užit, určeny výrobcům a nikoliv konečným
zákazníkům. Proto nejsou pro módní průmysl relevantní.29

2.3

Design jako nehmotný statek a jeho právní ochrana
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník dělí věci na hmotné a nehmotné.30

Jak uvádí toto ustanovení, hmotnou věcí je „ovladatelná část vnějšího světa, která má
povahu samostatného předmětu“, zatímco nehmotnou věcí „jsou práva, jejichž povaha
to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“ Z této definice jasně vyplývá, že design
je nehmotným statkem. Oproti hmotným statkům se nehmotné liší především tím, že
mohou být kdykoli, kdekoli a kýmkoli užívány. A to dokonce současně bez toho, aniž
by povětšinou došlo k jejich opotřebení, spotřebování, zničení či jiné újmě. Tato jejich
vlastnost je označována jako „potenciální ubikvita“. To ovšem neznamená, že se jejich
kvalita a hodnota nemůže v průběhu času měnit, a to jak pozitivně, tak negativně.31
Jedná se o určitou ideu, která je až následně vtělena do hmotného statku. Díky
tomu, že je tato idea vtělena vždy do hmotného předmětu, hovoříme o ní jako
o „statické ideji“. Nehmotné statky jsou z občanskoprávního hlediska věcí movitou.32
Je pro ně charakteristické, že jsou spojeny s člověkem a jeho schopností myšlení
a tvorby. Bez těchto aspektů by nehmotný statek nemohl vzniknout. Do nejširšího
chápání nehmotného statku nezahrnujeme pouze design jakéhokoli druhu, ale
kupříkladu také know-how, průmyslové vzory, autorská díla, ochranné známky
a mnoho a mnoho dalších projevů osobnosti člověka a jeho tvůrčích schopností. Mnoho

29

Tamtéž s. 10

30

§496 občanského zákoníku

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague
Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2. s. 47
31

32

Ustanovení §498 občanského zákoníku:

„(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož
i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že
určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení
její podstaty, je i tato věc nemovitá.
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“
18

z těchto nehmotných statků může být předmětem duševního vlastnictví. 33 Pojem
duševního vlastnictví byl zcela přesně definován Úmluvou o zřízení Světové
organizace duševního vlastnictví, podepsané dne 14. července 1967 ve Stockholmu.34
Jak již bylo uvedeno výše, pojímá v sobě dvě poměrně velké právní oblasti, a to právo
autorské a práva s ním související a práva průmyslová. Obě tyto oblasti obsahují
nástroje schopné ochrany designu, jež jsou pro módní průmysl nepostradatelné a tvoří
její páteř.
Nehmotné statky je třeba odlišovat od předmětu, prostřednictvím kterého
je zhmotněno. Zcela totiž postačí zhmotnění dočasné. Nehmotné statky totiž nejsou
existenčně spjaty se svým nosičem a práva, která jsou s nimi spjata nezanikají,
dojde-li k zániku takového nosiče.35 §9 odst. 2 autorského zákona uvádí, že: „zničením
věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské.“ Pod tento
hmotný substrát je nezbytné zařadit jak originály díla, tak jejich kopie. V módním
průmyslu je běžné, že daný oděv, kabelka nebo třeba náhrdelník jsou vyhotoveny třetí
osobou na základě kresby či malby vytvořené módním návrhářem. Tímto ustanovením
je vyzdvihnuta zejména nezávislost existence již vzniklého práva k autorskému dílu
k jeho hmotnému nosiči. Ta hraje pro zachování díla klíčovou roli a je důležitá také pro

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3.,
doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck).
ISBN 978-80-7400-655-5. s. 76-77
33

34 Ustanovení

článku 2 části VIII): „V této Úmluvě se rozumí ... „duševním vlastnictvím"

práva
- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům
- k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému vysílání,
- k vynálezům ze vš ch oblastí lidské činnosti,
- k vědeckým 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.
KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.10
35
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výkon autorských práv i samotnou konzumaci díla.36 Velmi podobně pohlíží na tuto
otázku právo průmyslového vlastnictví. To v ustanovení §10 zákona o ochraně
průmyslových vzorů rozlišuje nehmotný statek, kterým je v tomto případě průmyslový
vzor a předmět, prostřednictvím něhož je zhmotněn, formulací: „...aby mohl výrobek,
v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován...“
U všech kategorií duševního vlastnictví obecně platí, že je nutné odlišovat
moment vzniku nehmotného statku a vzniku práv, která s ním souvisejí. Tyto momenty
se liší dle dikce úpravy speciálních zákonů, podle právního odvětví, které daný statek
chrání. U autorského práva je velmi často brán za okamžik vzniku práv autorských
okamžik, kdy dojde k samotnému vytvoření díla. To je ovšem mnohdy nepřesné,
protože mohou existovat případy, kdy konkrétní autorské dílo existuje v mysli autora
a až po určité době je zhmotněno v podobě nákresu nebo vyhotovení samotného
modelu. Nicméně, jak již bylo uvedeno výše, autorský zákon říká, že aby k autorskému
dílu mohlo vzniknout samotné autorské právo, je nutné jej vyjádřit v objektivně
vnímatelné podobě. Právě od tohoto okamžiku je odvozována doba trvání autorských
majetkových práv.37 Naproti tomu právo průmyslového vlastnictví vyžaduje poněkud
formálnější přístup. Zákon o ochraně průmyslových vzorů váže vznik výlučného práva
užívat průmyslový vzor k aktu zápisu průmyslového vzoru. 38 Práva vyplývající ze
zápisu průmyslového vzoru jsou subjektivním právem majetkové povahy působící erga
omnes. 39 Legálním základem této úpravy je čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod. Ten říká, že „práva k výsledkům tvůrčí a duševní činnosti jsou chráněna
zákonem“. Tato práva lze zároveň i zákonem omezit. Konkrétní možná omezení jsou
upravena v §23 zákona o ochraně průmyslových vzorů40.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 27-29
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KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.17
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§19 zákona o ochraně průmyslových vzorů

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8. s.94
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40 Ustanovení

§ 23 zákona o ochraně průmyslových vzorů:
(1) Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na
a) jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní účely,
20

Ať už je módní design chráněn průmyslovým právem či právem autorským
a právy s ním souvisejícími, obecně platí, že všechna práva duševního vlastnictví jsou
ovládána principem teritoriality. Nehmotné statky jsou vždy chráněny na určitém území
(teritoriu). Původně bylo tímto teritoriem pouze území určitého státu, ovšem
s rozvojem globalizace, mezinárodního obchodu a evropské integrace začalo docházet
k překonání tohoto principu. Může za to zvláště tzv. „teorie vyčerpání práv“.
Ta vzešla zejména z judikatury evropských soudů 41 na kterou posléze zareagovaly
sekundární právní předpisy Evropské unie42. Podle této teorie, je-li na trh členského
státu Evropské unie uváděno zboží chráněné právem duševního vlastnictví právě
majitelem těchto práv, případně s jeho souhlasem, nemá tento majitel právo omezovat
pohyb konkrétního zboží v rámci volného trhu. Teorie vyčerpání práv je promítnuta
i do českého právního řádu, a to jak v rámci práv autorských, tak práv průmyslových.43
V případě autorského zákona nacházíme tento institut v §14 odst. 2, který říká, že
„prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu
nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho
souhlasem na území některého z členských států Evropské unie nebo některého ze států
tvořících Evropský hospodářský prostor, je ve vztahu k takovému originálu nebo
rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území členských států Evropské
unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor vyčerpáno; právo na pronájem
díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno.“. Tato úprava vychází ze směrnice

b) jednání třetích osob uskutečněná pro experimentální účely,
c) jednání třetích osob spočívající v reprodukci pro účely citace nebo výuky, za
předpokladu, že tato jednání jsou slučitelná s poctivou obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně
na úkor řádnému užívání průmyslového vzoru a že je uveden zdroj.
(2) Dále se práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru nevztahují na
a) zařízení lodí a letadel registrovaných v jiné zemi, dostanou-li se přechodně na území
České republiky,
b) dovoz náhradních dílů a příslušenství do České republiky za účelem opravy takového
dopravního prostředku,
c) uskutečnění oprav tohoto dopravního prostředku.
41 Např. rozhodnutí ze dne 22. 6. 1976 ve věci Terrapin [Overseas] Ltd. v. Terranova
Industries C.A. Kapferer and Co. [C-119/75], nebo rozhodnutí ze dne 31.10.1974 ve věci
Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. [C-15/74] a další.
42

Např. čl. 15 směrnice 98/71/ES a čl. 21 nařízení 6/2002/ES

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.19
43
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č. 2001/29/ES. Rozšiřování je definováno jako zpřístupnění díla v hmotné podobě,
a to prostřednictvím prodeje (případně jiným převodem vlastnického práva) jak
originálu, tak rozmnoženiny. Dojde-li tedy k převodu vlastnických práv k předmětu
módního průmyslu, kterým je kupříkladu model Haute couture, nemá návrhář na další
rozšiřování tohoto modelu vliv, ani mu za něj nepřísluší odměna.44
Jak již Autorka uvedla, institut vyčerpání práv se projevil i v právu průmyslového
vlastnictví, a to konkrétně v §24 zákona o ochraně průmyslových vzorů45, ale třeba také
v §11 zákona o ochranných známkách 46 . Zatímco §24 odst. 1 zákona o ochraně
průmyslových vzorů se věnuje vyčerpání práv na národní úrovni, odst. 2 se věnuje té
regionální, v rámci které se tento institut uplatní ve všech členských státech Evropské
unie, respektive Evropského hospodářského prostoru. Z čl. 2 odst. 1 Protokolu 28 ke
Smlouvě o vytvoření EHP totiž plyne smluvním stranám povinnost upravit vyčerpání
práv k duševnímu vlastnictví v souladu s právními předpisy Společenství a Soudního
dvora Společenství vydanou před podpisem smlouvy. Princip unijního vyčerpání práv
bude tudíž rovněž aplikován na území Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Tento unijní
princip ovšem nemohou členské státy aplikovat na mezinárodní druh vyčerpání práv.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 40
44

45 §24

zákona o ochraně průmyslových vzorů: „(1) Práva vyplývající ze zapsaného
průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor
spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek
uveden na trh v České republice vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho
souhlasem.
(2) Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s
výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na
němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v Evropských společenstvích nebo
jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor vlastníkem zapsaného průmyslového
vzoru nebo s jeho souhlasem.“
§11 zákona o ochranných známkách: „(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat
její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České
republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.
46

(2) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s
touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo
jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.
(3) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má
oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav,
popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.“
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Toto pravidlo bylo judikováno Soudním dvorem v případu Silhouette v. Harlauer
(C-355/96).47
Tento případ nás přesouvá k ochranným známkám a problematice vyčerpání práv
v souvislosti právě s nimi. Rakouská společnost Silhouette je výrobcem luxusních brýlí
vyšší cenové kategorie. Působí jak na rakouském, tak na světovém trhu. Svou
ochrannou známku „Silhouette“ má zaregistrovanou téměř ve většině státech, kam své
brýle prodává. V říjnu roku 1995 prodal Silhouette 21.000 kusů obrouček vyšlých
z módy bulharské společnosti. Silhouette si v rámci tohoto prodeje stanovila podmínku,
že se zmíněné obroučky mohou dále prodávat pouze v Bulharsku, popřípadě v zemích
bývalého Sovětského svazu, nikoli ovšem v jiných zemích Evropské unie. Tuto
podmínku nicméně společnost neuvedla ve smlouvě. V prosinci 1995 došlo
k opětovnému prodeji obrouček. V tomto případě retailové společnosti Hartlauer. Ta se
vyznačuje zejména nízkými cenami, což je jedním z hlavních důvodů, proč právě
Silhouette není dodavatelem společnosti Hartlauer, považuje totiž takovouto cenovou
politiku za škodlivou pro její reputaci špičkového výrobce módních brýlí. Hartlauer
zakoupené obroučky dovezl z Rakouska, vytvořil na ně reklamní kampaň a uvedl je do
prodeje. Načež společnost Silhouette podala proti společnosti Hartlauer žalobu, ve
které se domáhala soudního zákazu prodeje býlí s ochrannou známkou Silhouette
žalovanou společností Hartlauer. V žalobě tvrdila, že nebyla vyčerpána práva
z ochranné známky ve smyslu směrnice č. 89/104/EEC. 48 Tato směrnice se v čl. 7
věnovala právě vyčerpání práv z ochranné známky. Doslova říkala:
„1. ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal export pro výrobky, které byly
pod touto ochrannou známkou uvedeny majitelem s jeho souhlasem na trh ve
Společenství.
2. Odstavec 1 se nepoužije, má-li majitel rozumné důvody bránit další komercializaci
výrobků, zejména když se stav výrobků změnil nebo zhoršil poté, co byly uvedeny na
trh.“
Pokud tedy došlo k uvedení výrobků na trh mimo Evropskou unii, potažmo Evropský
hospodářský prostor, není možné je do tohoto regionu dovézt, resp. vlastník

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8. s 107-109
47

48

C-355/96 - Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft
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průmyslových práv má právo tomuto dovozu zabránit.49 Směrnice č. 89/104/EEC byla
nahrazena směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436. Tato nová
směrnice upravuje vyčerpání práv v čl. 15, který výše citovaný článek doslovně
nepřevzal. Nová formulace úpravy vyčerpání práv zní:
„1. Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal její užívání pro výrobky,
které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh v Unii vlastníkem samým nebo
s jeho souhlasem.
2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li vlastník na základě legitimních důvodů námitky
proti dalšímu uvádění výrobků na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu
výrobků poté, co byly uvedeny na trh.“

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8. s. 109
49
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3. Autorskoprávní ochrana designu
3.1

Počátky autorskoprávní ochrany
Prví snahu o ochranu autorských děl je možné nalézt již v římském právu,

a to konkrétně prostřednictvím tzv. „vlastnických žalob“ nebo také „žalob na ochranu
všeobecného osobnostního práva“.
Původně byl kladen důraz na hmotné zachycení díla a nikoli na myšlenku a tvůrčí
činnost samotnou. Toto pojetí se začalo měnit s příchodem knihtisku, protože
dosavadní přístup se díky němu začal ukazovat jako zjevně nespravedlivý. Svou roli ve
změně pojímání dosavadní koncepce sehrál mimo jiné také Immanuell Kant.50 Ten ve
svém díle žádá, aby byl hmotný předmět, do kterého je dílo promítnuto, odlišován od
samotného díla, které mělo dle jeho mínění čistě osobní povahy a zároveň
nepřevoditelné. Ačkoli se toto jeho pojetí nedočkalo promítnutí do legislativy
autorského práva, ovlivnilo mnoho dalších právních děl a přístupů a navázalo na něj
mnoho osobností.51
Základy autorského práva byly položeny na počátku 18. století v Anglii, kde byl
vydán autorský zákon, tzv. „Statut královny Anny“. Tato norma ukončila systém
založený na cenzuře vydávané literatury a vytvořila obecnou, veřejnou doménu pro
literaturu. Ještě na konci tohoto století vznikl autorský zákon také v USA a byly vydány
též francouzské dekrety upravující tuto právní oblast.
Stejně jako v Anglii, tak i ve Francii stálo autorské právo na systému privilegií,
která byla ovšem spojena spíše s právem vydavatele, než autora. Zlomovým bodem
byla Velká francouzská revoluce, která vedla ke zrušení těchto privilegií. Postupně
začaly vznikat normy upravující autorskoprávní problematiku. Vyvrcholením byl vznik
„Deklarace práv génia“, která vycházela z Deklarace práv člověka a která zaručovala
všem autorům, skladatelům a ostatním umělcům výlučné právo prodávat
a rozšiřovat svá díla, a to po dobu jejich života a ještě 10 let po jejich smrti, měli-li
dědice, na kterého by tato práva mohla přejít.

PRCHAL, Petr. Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského.
Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-903-8. s. 23
50

JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita
Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3. s 162
51

Autorský zákon v USA (angl. „Copyright Act“) byl přijat v roce 1890 a svým
zněním převážně kopíroval Statut královny Anny. Týkal se ovšem pouze knih,
noviny či hudební díla neupravoval vůbec. Nadto se vztahoval pouze na americké
občany, takže cizinci nebo tiskoviny vydané mimo území USA nebyly autorským
právem nijak chráněni. To mělo za následek, že se autoři o tom, že jejich díla jsou
vydávána v USA, dozvídali spíše náhodou a neměli nárok na žádnou finanční náhradu.
Z čehož profitovala jak americká vláda, tak američtí občané. K výraznějšímu posunu
k lepšímu nedošlo ani roku 1891, kdy byl vydán „Chase Copyright Act“,
který poskytoval autorskoprávní ochranu pouze dílům vzniklým na území USA.52
V Československu byl vývoj autorského práva sice poměrně dynamický,
ale značně nestabilní. Autorský zákon z roku 1953 vycházel z dualistického pojetí
osobnostního a majetkového práva. Vedle toho autorský zákon č. 35 ze dne
25. března 1965 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých byl posledním autorským
zákonem, ovládnutým pojetím monistickým, které říkalo, že autorské právo je vnitřně
jednotné subjektivní právo absolutní povahy s výrazným osobním aspektem, protože je
to právě autor, který do díla vnesl svůj tvůrčí osobnostní přínos. Zmíněný zákon
z šedesátých

let

u

nás

platil

až

do

přijetí

současného

zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů. Podstatné je, že se zákon z roku 1965 nedočkal téměř
žádné změny, a to až do roku 1990. Jednou z hlavních postav autorského práva
komunistického Československa byl Karel Knapp, jehož poznatky jsou i dnes velmi
cenné.53 Současný autorský zákon vychází z maximální snahy o harmonizaci českého
autorského práva s komunitárním, které je reprezentováno především směrnicemi
Evropského společenství.54

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 19-22
52

PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 97880-7502-141-0. s. 22-24
53

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 32
54
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3.2

Mezinárodní a unijní autorskoprávní úprava
Nejzásadnější mezinárodněprávní úprava autorského práva týkající se práva

užitého umění, pod jehož dikci díla módního průmyslu spadají, se nachází v Bernské
úmluvě na ochranu literárních a uměleckých děl ze dne 9. září roku 1886 (revidovaná
úmluva bernská byla vyhlášena pod číslem 133/1980 Sb.) a Dohodě o obchodních
aspektech práv k duševnímu vlastnictví „TRIPS“.55
Po přistoupení České republiky k Evropskému společenství, respektive k Evropské
unii, došlo k zásadním změnám ve všech oblastech práva a autorské nebylo výjimkou.
K harmonizaci v této oblasti dochází zejména prostřednictvím směrnic. Důležité je
zmínit zejména směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna
2004 o dodržování práv duševního vlastnictví a směrnice Evropského Parlamentu
a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006, o době ochrany autorského práva
a určitých práv s ním souvisejících.56

3.2.1 Dohoda TRIPS
Ačkoli je Dohoda TRIPS časově mladší a otázce děl užitého umění se věnuje spíše
Bernská úmluva, je z důvodů systematického výkladu vhodné začít právě od této
Dohody a zmínit zejména principy, které obsahuje.57
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z 15. dubna 1994 od
svého vzniku souvisí s činnosti Světové obchodní organizace. Je významná mimo jiné
tím, že upravila minimální mezinárodní standardy ochrany práv duševního vlastnictví,
ale zároveň taky poprvé kodifikuje mechanismus vynucení těchto standardů. Umožňuje
totiž členským státům zahájit spory týkající se právě těchto vynucování před Světovou
obchodní organizací (WTO), aby odsoudila nesoulad hmotněprávní úpravy ze strany

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.94
55

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 393-395
56

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.94
57
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jiného členského státu. Je-li panelem shledáno porušení mezinárodních standardů, má
WTO oprávnění uložit a následně vynutit obchodní opatření proti porušujícímu státu.58
Dohoda v čl. 9 odst. 1 inkorporuje ustanovení čl. 1-21 Bernské úmluvy
(s výjimkou čl. 6bis), díky tomu mají její smluvní strany povinnost přizpůsobit svou
vnitrostátní úpravu zmíněným ustanovením, a tak jsou vlastně signatáři Dohody vázáni
Bernskou úmluvou, ačkoli nemusí být jejími členy.
Ve vztahu k dílům užitého umění poskytuje Dohoda možnost kratší autorskoprávní
ochrany. V kontextu Bernské úmluvy ovšem nesmí tato doba být kratší, než 25 let od
vytvoření

daného

díla.

V Dohodě

je

mimo

jiné

zakotvena

i tzv. „dichotomy idea expression“, dle které autorské právo chrání pouze vyjádření
určitých myšlenek, nikoli myšlenky samotné. V oblasti designu je tedy možné
se inspirovat barevnými schématy, liniemi či obrysy jiného výtvoru.59 A proto mohou
vznikat módní kolekce, jakou byla kupříkladu kolekce šatů haute couture pro sezónu
podzim/zima

2017

z dílny

libanonského

návrháře

Ellie

Saab,

který se inspiroval kostýmy postav amerického seriálu z produkce HBO,
Hra o trůny.

3.2.2 Bernská úmluva
Bernská úmluva byla prvotní snahou o sjednocení autorského práva jednotlivých
států. Tato úmluva má v současné době velice významný vtah k Evropské unii, neboť
souhlas s jejím ustanovením je nutnou podmínkou, kterou musí přistupující státy Unie

PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 97880-7502-141-0. s. 147-148
58

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s.94-95
59
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splnit. 60 Upravuje především otázku autorských práv. Rozlišuje mezi díly užitého
umění, která jsou autorským právem chráněna, a průmyslovými vzory61.62
Samotná úmluva nijak nedefinuje pojem autorské dílo, nicméně ve svých článcích
používá

jisté

nepřímé

definiční

znaky,

které

nám

svým

„rozsahem“

i “obsahem“ pojem autorského díla vymezují. Mimo jiné ani blíže nespecifikuje
požadavky na míru tvůrčí činnosti, která je nezbytná pro to, aby bylo dílo považováno
za autorské. A možná právě proto se dílčí požadavky v jednotlivých státech liší. Takže
na jedné straně stojí úprava, kde je vyžadována jen minimální míra kreativity, jak je
tomu například ve Spojených Státech, a na straně druhé je kritérium, které je společné
třeba ve středoevropských úpravách, tudíž i u nás, a to je požadavek podstatné
(jedinečné) míry kreativity. S kreativitou úzce souvisí také tzv. hodnota díla63. Tento
požadavek je rovněž kladen v autorském zákoně, a to konkrétně v části pojednávající
o osobnostních právech autora64. Úmluva také vyžaduje již výše zmíněné zachycení
díla ve smyslu vnímatelné podoby.65

PRCHAL, Petr. Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského.
Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-903-8. s. 30
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Ustanovení čl. 2 odst. 7 Bernské úmluvy: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby
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jsou taková díla, vzory a modely chráněny. Pro díla, jež jsou ve státě původu chráněna pouze
jako vzory a modely, lze se v jiném státě Unie dovolávat jen zvláštní ochrany, jaká se
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3.2.3

Směrnice týkající se práv užitého umění

Pro autorské právo vztahující se k dílům užitého umění jsou nejdůležitější dvě výše
zmíněné směrnice Evropské unie, a to konkrétně směrnice Evropského Parlamentu
a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví
a směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006,
o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.
Stěžejním cílem směrnice 2004/48/ES je vytvoření společného trhu, odstranění
překážek pro volný pohyb služeb a naplnění tak co nejvíc jednoho ze základních
principů Unie. Tato směrnice byla do českého právní řádu implementována zákonem
č. 216/2006 Sb., kterým došlo k novelizaci autorského zákona a dále zákonem
č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.66
Směrnice 2006/116/ES stanovuje zejména dobu trvání majetkových práv
a současně také počátek jejich běhu.67
V současné době je pro sféru autorského práva důležitá i připravovaná Směrnice
o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta si dle důvodové zprávy klade za
cíl reflektovat nastalé změny způsobu vytváření, produkce, distribuce a využití děl
a jiných předmětů ochrany autorského práva. Mimo jiné bude chtít reagovat na stále
častější přeshraniční užití a také na vznik nových možností přístupu spotřebitelů
k autorskoprávnímu obsahu.68

3.3

Autorské dílo
V původním pojetí 19. století bylo hlavním kritériem toho, co bude chráněno

autorským právem to, zda se jednalo o jedinečné výsledky tvůrčí duševní činnosti
autora, které působily na lidský krasocit. Toto poměrně úzké vnímání se začalo měnit

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 393-394
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až ve 20. století, kdy došlo k rozšíření počtu předmětů ochrany. S prvorepublikovým
autorským zákonem č. 218/1926 Sb. přibyla i možnost chránit tzv. díla užitého umění.69
Právě díla užitého umění jsou nejpoužívanější formou autorskoprávní ochrany
designu. Tato díla, respektive jejich hmotný nosič, kromě vlastního estetického
působení plní i další funkci, kterou je uspokojení denních potřeb. Spadají sem proto
i umělecké textilie a bižuterie. 70 V autorském zákoně nalézáme legální zakotvení
ochrany děl užitého umění v §2 odst. 1. Zmíněné ustanovení vymezuje mimo jiné
samotný pojem „dílo“, čímž navazuje na již mnohokrát zmíněnou Bernskou úmluvu.
Aby dílo bylo dílem dle autorského zákona, musí být kumulativně splněny již výše
uvedené zákonné znaky spočívající v tom, že se jedná o výsledek jedinečné tvůrčí
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli vnímatelné podobě. Čili, k tomu, aby dílo
objektivně požívalo autorskoprávní ochrany, musí „pouze“ splnit tyto znaky, aniž by
bylo třeba učinit jiné formální kroky. Do subjektivní roviny se nicméně přesouváme ve
chvíli soudního sporu, kdy bude třeba rozhodnout, zda se skutečně jedná
o autorské dílo.71

3.3.1 Haute couture jako čelní představitel autorských děl módního průmyslu
Haute couture, neboli vysoká krejčovina, zde již byla zmíněna. Poprvé byla
představena na konci 19. století jako druh umění při Světové výstavě v Paříži
(fr. Paris Exposition Universalle). Francouzská móda nabírala na popularitě
a spolu s ní i modely Haute couture, které začaly být často předmětem plagiátorství.
Důsledkem toho byla potřeba tato díla právně chránit. Proto roku 1910 vznikla pařížská
krejčovská unie s názvem „Chambre Syndicale de la Couture Parisien“, která si
pokládala za hlavní cíl právě ochranu autorských práv. Paradoxně jedním z hlavních
průkopníků byl anglický návrhář Charles Frederick Worth, který začal své modely
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označovat vlastním jménem, a tak jako jeden z prvních zasadil ve společnosti
myšlenku, že jeho výtvory mají být vnímány jako umělecké dílo.
Aby mohl být daný model označován za dílo Haute couture, nestačí, aby byl označen
konkrétní značkou, respektive jménem konkrétního návrháře (chráněnou ochrannou
známkou), musí také splňovat přísné podmínky stanovené Chambre Syndicale.72
Na rozdíl od jiných modelů smí být každého modelu vysoké krejčoviny vyroben
pouze jeden kus. Proto není možné vytvářet rozmnoženiny takových děl. To je možné
až u kolekcí Pret-a-porter, které, jak již bylo zmíněno, stojí v žebříčku kvality a prestiže
v módním průmyslu o stupeň níže. Couturiérem se návrhář stává pouze na pozvání
komory a navíc musí praktikovat v Paříži. Je povinen uvádět dvakrát ročně kolekce
čítající minimálně třicet pět modelů na denní nošení a třicet pět večerních rób. Tyto
modely se šijí na zakázku. Problémem těchto módních kolekcí je vysoká cena. Za tu
sice zákazník dostane oděv té nejvyšší kvality, ovšem i přesto je právě jejich vysoká
nákladnost a zároveň i obrovská náročnost celého výrobního procesu důvodem úpadku
jejich oblíbenosti.73

3.4

Osobnostní práva autora díla
Autorská práva jsou práva absolutní, to znamená, že stejně jako práva průmyslová

působí erga omnes. Autorovi jsou autorským zákonem přiznána osobnostní práva.74 Ta
jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají a autor se jich nemůže vzdát. Je to zejména
proto, že tato práva jsou bytostně spjata s osobou tvůrce. Mají také velice úzký vztah
k právu na původcovství k průmyslovému vzoru 75 a může mezi nimi docházet

Haute couture: história a jeho právna úprava. In: LÁSKOVÁ, Valéria. Ústav práva
módního průmyslu [online]. 2016, 30.11.2016 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z:
http://www.upmp.cz/blog/2016/11/30/haute-couture-historia-a-jeho-pravna-uprava
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k obsahovému překrývání. 76 S osobnostními právy je ovšem také spojeno právo na
odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora 77 a také právo na autorskou
korekturu78. Je ovšem nutno podotknout, že osobnostní práva autora nelze zaměňovat
za všeobecná osobnostní práva podle §82 a násl. občanského zákoníku. Tato jsou na
autorských osobnostních právech nezávislá. Jejich společnému uplatnění totiž brání
rozdílná věcná příslušnost soudů.79
V prvé řadě dává autorský zákon autorovi právo rozhodnout o zveřejnění díla dle
§11 odst. 1 autorského zákona. Po udělení svolení je právo vyčerpáno a při dalším užití
díla autor již „pouze“ opravňuje k užití díla dle majetkových práv prostřednictvím
licenčních smluv.80
Do osobnostních práv autora spadá také samotné právo osobovat si autorství
a s tím spojené oprávnění rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství
uvedeno při zveřejnění a dalším užití díla.81 Právo osobovat si autorství je významné
zvláště v případech, kdy si autor nepřeje být s dílem spojován, ačkoli je on sám obecně
známý. I když osobnostní práva zanikají v okamžiku smrti autora, je nutné zdůraznit,
že i poté, co autor zemře, musí se u díla uvádět jeho jméno.82
Třetím osobnostním právem autora je právo na nedotknutelnost díla, kterou je
zejména právo udělit souhlas k jakékoli změně či zásahu do díla, právo na užívání díla
způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. 83 I oprávněný uživatel tedy nesmí dané dílo
užívat dehonestujícím způsobem a nesmí dojít ku příkladu k jeho zohyzdění. Aby mohl

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
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autor kontrolovat, zda k takovému užívání nedochází, dává mu autorský zákon do
rukou tzv. autorský dohled, který musí uživatel strpět. A stejně jako u práva osobování
si autorství, i zde nesmí být právo na nedotknutelnost po smrti autora porušeno.
Osoby autorovi blízké, právnické osoby sdružující autory, případně kolektivní
správce jsou aktivně legitimováni k tomu, aby se domáhali postmortální ochrany jak
práva osobovat si autorství, tak práva na nedotknutelnost díla.84

3.5

Majetková práva autora díla
Kromě osobnostních práv má autor také práva majetková. Ta, stejně jako práva

osobnostní, mají absolutní povahu. Dělí se na dvě supiny, a to na právo dílo užít,
upravené v §12 až §23 autorského zákona a jiná majetková práva, kterým se věnuje
§24 a §25 autorského zákona.85
Právo dílo užít je podrobně vymezeno v §12 odst. 4 autorského zákona 86 .
Následujících deset paragrafů poté blíže specifikuje jednotlivé způsoby užití.
Právo dílo užít je jedno z nejdůležitějších práv, které autor má. Souhlas s tím, aby
bylo dílo užito, propůjčuje autor prostřednictvím licence, která nemusí být vždy
v písemné formě, jak je tomu u licencí průmyslově právních. Autor má navíc právo
žádat po vlastníkovi věci, v níž je dílo zhmotněno, mu tuto věc zpřístupnit, aby mohl
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vykonávat svá autorská práva, samozřejmě není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy
vlastníka. Tento vlastník nicméně není povinen autorovi předmět přímo fyzicky předat.
Aby bylo právo naplněno, stačí, když vlastník předmět kupříkladu pouze vyfotí.
V praxi se nejčastěji jedná o případy, kdy je dané dílo vlastníkem propůjčeno
kupříkladu u příležitosti umělecké výstavy.87
Výčet způsobů užití díla je výčtem demonstrativním. Díky tomu je zde dán prostor
pro užití díla novým, právem nedefinovaným způsobem a pružně tak reagovat na vývoj
ve společnosti. Druhou stranou mince je ovšem fakt, že taková úprava otevírá dveře
otázkám, jaká užití díla spadají do definice „užití díla“ a jaká už nikoli.88
Pro módní průmysl je velmi typické užití díla formou rozmnožování díla 89 .
Obvykle k němu dochází prostřednictvím fotografické, obrazové nebo audiovizuální
formy. Pořízení rozmnoženin děl je samozřejmě neodmyslitelným způsobem, jak dílo,
obzvláště v dnešní době internetu, šířit. A právě rozmnožování prostřednictvím
internetu a podobných sítí není vnímáno jako technicky dočasná rozmnoženina dle
§38a autorského zákona, ale jako rozmnožení, k jehož uskutečnění je třeba licence.90
Dalším právem dílo užít je právo rozšiřovat dílo 91 , čímž se myslí jeho
zpřístupňování prodejem v jeho hmotné podobě. S tímto právem je spojen institut
vyčerpání práv, který už byl výše podrobněji rozebrán.
V rámci práva módního průmyslu by se také mohlo uplatnit právo dílo pronajímat
a půjčovat. V prvním případě hovoříme o zpřístupnění díla na dobu určitou za účelem
získat hospodářský prospěch.92 V tom druhém hospodářský zájem chybí.
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Mezi jiná majetková práva patří právo autora na odměnu při opětovném prodeji
originálu uměleckého díla, tzv. „droit de suite“, dle §24 autorského zákona a také právo
na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. V případě děl
užitého umění, která jsou vyráběna průmyslovou cestou nastává někdy problém pro
uplatnění droit de suite v otázce určení, zda se skutečně jedná o originál uměleckého
díla.93 Bohužel jsou dle odstavce 3 uvedeného paragrafu z tohoto režimu vyčleněna
mimo jiné i díla užitého umění, kam předměty módního průmyslu spadají.

3.5.1 Trvání majetkových práv
Dle §27 trvají majetková práva autora nejen po dobu celého jeho života, ale také
dalších 70 let po jeho smrti. V případě, že dílo vytvořili spoluautoři, trvají tato
majetková práva ještě 70 let po smrti posledního z nich. Tato doba trvání se počítá od
prvního dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její
počítání. Takovou událostí může být kupříkladu zveřejnění díla.

3.6

Zaměstnanecké dílo
Může dojít k případům, že návrhář nebude volně působícím autorem, ale bude

zaměstnancem dané společnosti. V takovém případě vyvstane otázka, jaká budou jeho
práva k dílu a jaká budu práva jeho zaměstnavatele. Tento institut řeší autorský zákon
skrze zaměstnanecké dílo, které upravuje v §58.
Zaměstnaneckým dílem se rozumí autorské dílo, které autor vytvořil v rámci svého
pracovního či služebního vztahu. Jak vyplývá z výše uvedeného, osobnostní práva
náleží autorovi, protože ta jsou nerozlučně spjata s jeho osobou a nemůže se jich vzdát.
Na zaměstnavatele tedy nepřechází. Nicméně dle autorského zákona platí právní
domněnka, podle které se má za to, že „vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k
zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu,
aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s. 103
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jinak“94. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhou právní domněnku, mohou nastat
situace, kdy se ji bude zaměstnanec snažit vyvrátit. Proto je ze strany zaměstnavatele
moudrým krokem si v pracovní či jiné smlouvě autorův souhlas výslovně zakotvit.95
Zaměstnavatel je také oprávněn dokončit či nechat dokončit nehotové zaměstnanecké
dílo v případě, že je autor v prodlení, nebo zanikl-li právní vztah mezi ním
a zaměstnancem před dokončením díla, případně pokud existují důvodné obavy, že
zaměstnanec dílo nedokončí řádně a včas 96 . Opět se jedná o vyvratitelnou právní
domněnku, že autor udělil souhlas zaměstnavateli takové dílo dokončit.
Jiným případem jsou práva majetková, která zaměstnavateli přísluší. Nedochází
zde k přechodu absolutních práv, ale pouze k přechodu k oprávnění jejich výkonu.
Zaměstnavatel je tedy oprávněn dílo užít ve smyslu §12 odst. 4 autorského zákona
a také má právo na autorskou odměnu. To znamená, že zaměstnavatel může
prostřednictvím licenční smlouvy poskytnout třetí osobě oprávnění k výkonu práva dílo
užít, přičemž v rámci licenční smlouvy sjedná i výši autorské odměny.
Při sjednávání takové licenční smlouvy musí být ovšem dodržována osobnostní práva
autora a zároveň potřebuje zaměstnavatel k převodu autorův souhlas. Na tento souhlas
není ovšem právní nárok. Je-li ovšem již souhlas udělen, je neodvolatelný a osoba, které
bylo právo postoupeno, již může dál právo postupovat bez souhlasu autora.97
Autorský zákon upravuje prostřednictvím tzv. „ochranného ustanovení“ i situace,
že by zaměstnavatel zemřel či zanikl bez právního nástupce. Pokud by se tak stalo,
přešla by majetková práva zaměstnavatele k dílu na autora. Dalším případem je také
situace, kdy by zaměstnavatel vykonával práva nedostatečně. I v takovémto případě má
zaměstnanec právo po zaměstnavateli žádat udělení licence. 98 Odmítnout udělení
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§ 58, odst. 4 autorského zákona

MATZNER, Jiří. Zaměstnanecké dílo podle autorského zákona. Právní prostor [online].
2017 [cit. 2018-10-06]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanskepravo/zamestnanecke-dilo-podle-autorskeho-zakona
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CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 127-128
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SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 178
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licence může zaměstnavatel v případě, že pro to existují závažné důvody. Obsah licence
lze nahradit také soudním rozhodnutím. 99 Účelem těchto ochranných ustanovení je
zajistit,

aby dílo

neleželo

ladem

a

nikdo

o

ně

dostatečně

nepečoval.

Je také nutno zdůraznit, že autorskoprávní vztah mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem trvá i po zániku pracovněprávního či obdobného vztahu
a zaměstnavateli tak výkon těchto práv zůstává zachován i nadále.100

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck,
2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 128-129
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SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-807502-240-0. s. 178-179
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4. Průmyslově právní ochrana průmyslovými vzory
Jak již bylo uvedeno výše, pro právní ochranu vnějšího vzhledu výrobku existuje
v průmyslově právní oblasti speciální institut, kterým je průmyslový vzor. Ten se
vztahuje právně k estetickým, vizuálním a dekorativním aspektům výrobků. Mohou tak
být chráněny kupříkladu plošné vzory tapet, vnější druhy obalů, nábytek, ale také vzory
užité na látkách anebo i vnější vzhled výrobních zařízení.101
Ochrana průmyslovými vzory je jedním z nejužívanějších způsobů ochrany
designu. V rámci ní existují dvě formy ochrany. Zatímco u autorskoprávní ochrany
platil princip neformálnosti a dílo bylo tudíž chráněno autorským právem v momentě,
kdy

naplnilo

znaky

autorského

díla,

což

platí

v celosvětovém

měřítku,

u průmyslových vzorů ke sjednocení formy ochrany nedošlo. Vyjma dílčího ustanovení
čl. 2 odst. 7 Bernské úmluvy a v návaznosti na to čl. 9 odst. 1 Dohody TRIPS neexistuje
žádná mezinárodní smlouva, která by stanovovala požadavky na určitou formu
ochrany. A i přes existenci Směrnice 98/71/ES, která je projevem snahy o sblížení
právních úprav jednotlivých členských států v této právní oblasti, ke sjednocení
základních principů ochrany a pojetí průmyslových vzorů plně nedošlo a existují mezi
nimi stále rozdíly.102
Průmyslový vzor může v rámci módního průmyslu chránit jak vzory textilií, tak
konečný výrobek jako celek. Dle §3 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně
průmyslových vzorů je výrobek způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální
povahu. Pokud jsou tyto požadavky kumulativně splněny, naplňuje design výrobku
podmínky k zápisu do rejstříku průmyslových vzorů.103 Proto zatímco autorskoprávní
ochranu ovládal princip bezformálnosti, v případě průmyslových vzorů hovoříme
o principu formálnosti.

ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a
komercializace. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 978-80-905538-0-4.
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4.1

Průmyslové vzory v mezinárodní úpravě
Právní ochrana průmyslových vzorů je obsažena v mnoha mezinárodních

smlouvách. Jedná se zejména o Pařížskou unijní úmluvu nebo již zmíněnou Bernskou
úmluvu a Dohodu TRIPS. Ovšem asi nejdůležitější je Haagská dohoda.

4.1.1 Pařížská unijní úmluva
Smluvními stranami Pařížské unijní úmluvy je v současnosti více než 150 států.
Ty dohromady tvoří tzv. Pařížskou unii, která je od roku 1967 začleněna do Světové
organizace duševního vlastnictví „WIPO“. Tato úmluva si klade za cíl zejména
odstranit překážky vyplývající z teritoriálního charakteru průmyslového vlastnictví
a eliminovat nerovné zacházení, které by mohlo být uplatňováno vůči zahraničním
subjektům. Současná mnohokrát revidovaná verze této úmluvy reguluje nejen
jednotlivá průmyslová práva, ale třeba také právo firemní či potlačování
nekalosoutěžního jednání. V čl. 1 odst. 2 platného znění stojí, že předmětem ochrany
průmyslového vlastnictví jsou mimo jiné průmyslové vzory. Čl. 5quinquies zavazuje
členské státy, které tvoří Pařížskou unii, chránit na svém území průmyslové vzory.
Nicméně, jak již bylo zmíněno, nestanovuje Pařížská unijní úmluva žádnou konkrétní
formu, jakou by měly být průmyslové vzory chráněny.104

4.1.2
O

Bernská úmluva
Bernské

úmluvě

zde

již

bylo

podrobně

hovořeno

v souvislosti

s autorskoprávní ochranou, a to právě z toho důvodu, že je Bernská úmluva na ochranu
autorských děl zaměřena. Vznikla se stejným cílem jako Pařížská unijní úmluva,
tj. odstranit diskriminaci cizích státních příslušníků.
V rámci své dikce rozlišuje díla užitého umění, která jsou chráněna autorským
právem a ta, která jsou chráněna průmyslovými vzory. Říká také, že státy mohou ve
svých úpravách zakotvit kratší dobu ochrany u děl fotografických a děl užitého umění.
Tato doba nesmí být nicméně kratší než období 25 let od vytvoření takového díla.
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Ovšem ani Bernská úmluva nestanovuje, jakým způsobem smluvní státy poskytnou
ochranu jedinečnému vzhledu výrobků. Nicméně řeší „konflikt“ mezi různými druhy
ochrany v jednotlivých státech. Konkrétně říká, že je-li ve státě, kde bylo dílo
uveřejněno, toto dílo chráněno průmyslovými právy (tj. průmyslovým vzorem), lze se
ve všech ostatních státech dovolávat ochrany pouze „zvláštní cestou“, tj. opět cestou
průmyslově právní, pokud ji ten konkrétní stát poskytuje. V případě, že takovou
ochranu dotyčný stát neposkytuje, bude toto dílo užitého umění chráněno jako dílo
umělecké.105

4.1.3 Dohoda TRIPS
I tato dohoda zde byla již přiblížena v předchozí kapitole. Ani Dohoda TRIPS
nevymezila konkrétní formu ochrany průmyslových vzorů. Nicméně říká, že ve vztahu
k zajištění ochrany módních (textilních) vzorů mají státy dvě možnosti, jakou formu
ochrany zvolí, a to prostřednictvím zvláštní ochrany průmyslových vzorů sui generis
nebo ochrany autorskoprávní. Členské státy dohody ovšem určitou formu ochrany
poskytovat musejí. Nadto je v případě oblasti textilních průmyslových vzorů
stanoveno, že tato ochrana nesmí zahrnovat zbytečné formality106.107

4.1.4 Haagská dohoda
Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů je
patrně nejdůležitější mezinárodní smlouvou dotýkající se úpravy průmyslových vzorů.
Přináší významné zjednodušení procedury získání ochrany průmyslových vzorů
v jednotlivých státech. Tuto úlohu plní v rámci WIPO tzv. Haagský systém
mezinárodního zápisu průmyslových vzorů z roku 1925.108 Státy, které jsou smluvními
stranami Haagské dohody, zároveň tvoří i Haagskou unii. Členy této unie jsou i dvě
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Čl. 25 odst. 2 Dohody TRIPS
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mezinárodní organizace, Africká organizace na ochranu duševního vlastnictví (OAPI)
a Evropská unie. Právě přístup Evropské unie znamenal pro Haagský systém velký
posun vpřed, a to zejména proto, že došlo ke spojení Haagského systému se systémem
ochrany zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Díky tomu lze získat podáním
přihlášky u mezinárodního úřadu WIPO ochranu ve všech státech Evropské unie.
Cílem dnes již mnohokrát revidované Haagské úmluvy je především poskytnout
ochranu průmyslových vzorů možností podání přihlášky na jediném místě, kterým je
přímo Mezinárodní úřad WIPO. Druhým cílem je zjednodušení správy práv plynoucích
z mezinárodního zapsaného průmyslového vzoru

a změn údajů týkajících se

průmyslového vzoru.109

4.2

Unijní úprava práv průmyslového vzoru

4.2.1 Směrnice Parlamentu a Rady 98/71/ES o právní ochraně průmyslových
vzorů
V rámci unijní úpravy byla přijata již výše zmíněná Směrnice Parlamentu
a Rady 98/71/ES o právní ochraně průmyslových vzorů. Tato směrnice přinesla definici
průmyslového vzoru 110 , kterou Česká republika v plném znění převzala do zákona
č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů v §2 písm. a). Vznik této směrnice byl
poháněn zejména obavou, že rozdílné úpravy ve vnitrostátních předpisech jednotlivých
členských států v rámci práv k duševnímu vlastnictví budou překážkou pro vytvoření
jednotného vnitřního trhu. Na podporu harmonizace vnitrostátních úprav vznikla kromě
této směrnice také v roce 1991 Zelená kniha o právní ochraně průmyslových vzorů
(angl. „Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design“), která si kladla za
cíl zejména připravit půdu pro harmonizaci.
Směrnice o průmyslových vzorech odlišuje právní podstatu průmyslových vzorů
od jiných forem ochrany a vztahuje se pouze na zapsané průmyslové vzory. Stanovuje

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 97880-7357-886-2. s. 32-34
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členským státům povinnost zakotvit ve svých právních řádech režim sui generis,
kterým bude docházet k zápisu průmyslových vzorů.111

4.2.2 Nařízení 6/2002/ES o vzorech (designech) Společenství
Směrnice o průmyslových vzorech byla nástrojem k harmonizaci vnitrostátních
úprav, nařízení č. 6/2002/ES představuje unifikaci právní úpravy průmyslových vzorů.
Základním ustanovení celého nařízení je čl. 1 odst. 3, který říká: „Průmyslový vzor
Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být
zapsán, převeden, lze se ho vzdát, může být zrušen nebo prohlášen za neplatný
a jeho užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada
platí, nestanoví-li Nařízení jinak.“ Výjimkou z této zásady jsou pouze licence, kterým
lze poskytnout užívání průmyslového vzoru jak pro území celého Společenství
(Evropské unie), tak pouze pro území jednoho nebo jen několika členských států. Tato
jednotná povaha průmyslového vzoru v sobě zahrnuje dva aspekty. Prvním je
koncentrace zapsaného řízení a sporů o prohlášení neplatnosti u jednotlivých orgánů
Evropského společenství, resp. Evropské unie, druhým je jednotný účinek soudních
rozhodnutí, týkajících se práv průmyslových vzorů Společenství.112

4.3

Ochrana průmyslových vzorů na území České republiky

4.3.1 Historický vývoj úpravy průmyslových vzorů na našem území
Ochrana průmyslového vzoru u nás sahá až do padesátých let 19. století.
Průmyslovým vzorům byla poskytována ochrana na základě císařského patentu
č.

237/1858

ř.z.,

a

to

prostřednictvím

tzv.

vzhledového

vzoru

(něm. Geschmacksmuster). Tento patent rozlišoval ploché vzorky a vzorky
trojrozměrné a byl založen na registračním principu. Při zápisu nedocházelo

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8. s. 27-28
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k přezkumu novosti, ale pouze k přezkumu formálních aspektů konkrétní přihlášky.
Otázka zápisné způsobilosti byla založena až na řízení o neplatnosti zápisu.
Císařský patent platil na našem území až do roku 1952, poté byl nahrazen zákonem
č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Část zákona upravující
průmyslové vzory byla zrušena zákonem č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech,
zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, který platil až do roku 1990. Původci
průmyslového vzoru měli nárok na autorství a náležela mu odměna, ovšem práva
z poskytnuté ochrany vykonávala buď státní organizace, ve které původce pracoval,
anebo státní organizace, do jejíhož předmětu činnosti náležel předmět průmyslového
vzoru. Průlom nastal až s pádem komunistického režimu a přijetím zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech, kam byla včleněna i ochrana průmyslových vzorů.
Formou ochrany podle tohoto zákona bylo osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.
Zápisem se přihlašovatel stal majitelem průmyslového vzoru, kterému náleželo výlučné
právo využívat průmyslový vzor, poskytnout souhlas k využívání průmyslového vzoru
jinými osobami, nebo na ně vzor převést. Práva přihlašovatel nabyl v okamžiku zápisu
a nikoli ex tunc od podání přihlášky.113

4.3.2 Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
Současná právní úprava se nachází v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně
průmyslových vzorů. Do tohoto zákona byla implementována i Směrnice 98/71/ES.
Ochrana průmyslových vzorů je v tomto zákoně postavena na registračním principu
s plným věcným průzkumem zápisné způsobilosti. Zkoumají se tedy nejen formální
náležitosti přihlášky, ale především, zda přihlašovaný předmět naplňuje kritérium
novosti, individuální povahy, zda je v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem
a případně, jestli nekoliduje se staršími, již existujícími právy. 114

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář. Praha: Wolters
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4.4

Průmyslové vzory
Jak bylo již zmíněno v úvodu této kapitoly, průmyslový vzor vznikl za účelem

chránit vzhled výrobku nebo jeho části, zkrátka jeho design. Dá se říci, že průmyslový
vzor je design. Stačí se podívat na cizojazyčné překlady pojmu průmyslový vzor,
v anglickém

znění

je

označován

„industrial

design“,

v německém

„Geschmacksmuster“ a ve francouzském „dessin industriel“. Úprava Evropské unie
používá výrazu „design“ nebo „industrial design“. Je nutné si uvědomit,
že i originální tvar výrobků může mít vysokou obchodní důležitost a jistou míru
konkurenceschopnosti a komerční kvality. 115 U výrobků módního průmyslu to platí
zejména.
Průmyslový vzor je výsledkem tvůrčí činnosti původce, respektive designéra
a vztahují se k němu jak osobnostní práva, tak práva majetková. 116 Je způsobilý
ochrany je-li nový a má individuální povahu. V případě, že výrobek tato kritéria
splňuje, má zápisnou způsobilost.

4.4.1 Individuální povaha
Jedním ze dvou požadavků zákona na průmyslový vzor je jeho individuální
povaha. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, pokud jeho „celkový dojem,
který vyvolává u informovaného uživatele se liší od celkového dojmu, který u takového
uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem
podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Při posuzování individuální
povahy se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho
původce.“117 Je zcela irelevantní, že se novější průmyslový vzor odlišuje od staršího

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3.,
doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN
978-80-7400-655-5. s. 257
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v mnoha detailech, pokud celkový dojem z obou vzorů nebude odlišný jako celek,
nebude novější průmyslový vzor mít individuální povahu dle uvedeného ustanovení.118
Co se pojmu „informovaného uživatele“ týče, jazykovým výkladem dojdeme
k závěru, že se jedná o osobu, která přichází do styku s podobnými průmyslovými vzory
v rámci své činnosti. Jedná se o osobu, která má o průmyslových vzorech určité
povědomí, ovšem průmyslové vzory nemusí být předmětem jejího profesního
zaměření.119
Je nutné také zmínit třetí kritérium individuální povahy průmyslového vzoru,
a tím je míra volnosti k jeho vytvoření. Tento požadavek reaguje na skutečnost, že
určité znaky konkrétního vzoru mohou být do jisté míry předurčeny funkcí, ke které má
výrobek, jenž je nositelem vzoru, sloužit. Případně ho může determinovat
i výrobní materiál, konstrukční prvky a jiné okolnosti.120 Proto může být designér ve
své tvůrčí činnosti do jisté míry omezen a na to je třeba brát ohled.

4.4.2 Novost
Kritérium novosti upravuje §4 zákona o ochraně průmyslových vzorů, který říká:
„Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo
přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor.
Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze
nepodstatně.“. Novost je splněním požadavku ustanovení čl. 25 odst. 1 Dohody TRIPS,
která smluvním stranám ukládá poskytovat ochranu průmyslovým vzorům, jenž jsou
buď nové nebo původní. Rozhodným okamžikem pro posouzení novosti je den před
podáním přihlášky, respektive uplatňované priority, ať už národní nebo unijní. Zároveň
je tuto novost nutné posuzovat v celosvětovém měřítku a nikoli pouze regionálním či
národním.
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Metody posuzování novosti nejsou, na rozdíl od posuzování individuální povahy,
které je prováděno „očním posouzením“ informovaného uživatele, vztahovány k žádné
„imaginární postavě“. Při posuzování je cíleno na srovnatelné vzhledové prvky
konkrétního designu se vzhledovými prvky designu jiného, který byl veřejnosti
přístupný před rozhodným datem. Tím může být buď den podání přihlášky, nebo den
vzniku práva přednosti.121
S otázkou novosti souvisí i problematika zpřístupnění (tj. předuveřejnění)
průmyslového vzoru, upravená v §6 zákona o ochraně průmyslových vzorů.
Průmyslový vzor je zpřístupněn veřejnosti, byl-li „zveřejněn na základě zápisu do
rejstříku nebo vystaven, užíván v obchodě nebo jinak zveřejněn s výjimkou případů, kdy
zpřístupnění nemohlo vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci
Evropských společenství a specializovaných v daném oboru během normálních
obchodních činností přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva
přednosti.“

4.4.3 Právo přednosti
V okamžiku, kdy přihlašovatel podá přihlášku průmyslového vzoru, vzniká mu
tzv. „právo přednosti“, což je přednostní právo na vzor, který přihlašuje vůči všem
dalším potenciálním přihlašovatelům téhož vzoru, kteří by přihlášku podali později.
Jedná se o časový údaj, který je rozhodující pro posouzení kritéria novosti. Obvykle se
právo přednosti, jinak také označované jako priorita, shoduje s datem podání přihlášky
u příslušného úřadu. Úřad může ovšem za den udělení priority označit i jiné datum,
a to podle mezinárodní smlouvy v případě, že o to přihlašovatel či jeho právní zástupce
požádá. Musí ovšem být splněna kritéria stanovena zákonem o průmyslových vzorech
i čl. 4 Pařížské unijní úmluvy. Je-li národní přihláška řádně podána ve kterémkoli
z členských států Pařížské unijní úmluvy a Světové obchodní organizace, má
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přihlašovatel možnost uplatnit právo přednosti pro přihlášku se shodným průmyslovým
vzorem v kterékoli zemi, která je členským státem uvedených mezinárodních smluv.122

4.4.4 Rozsah ochrany
Pro úplnost je vhodné ještě uvést problematiku rozsahu ochrany, která se velmi
úzce pojí s individuální povahou průmyslového vzoru, ale je nutné tyto dva instituty od
sebe oddělit. Dle §10 zákona o ochraně průmyslových vzorů je rozsah ochrany „...dán
vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku... Do rozsahu ochrany
spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný
celkový dojem.“ Rozsah ochrany hraje roli ku příkladu při posouzení návrhu na výmaz,
který bývá podáván v případě kolize s průmyslovými vzory již zapsanými, či
v okamžicích uplatnění práva vlastníka vůči porušovateli u soudu. V takových
případech je totiž nutné vymezit, jaké znaky jsou relevantní pro posouzení a jaké
nikoli.123 Obecně je možné říci, že při posuzování rozsahu ochrany je klíčové posoudit
celkový dojem, který vyvolávají dva porovnávané vzory u informovaného uživatele
a nikoli konkrétní rozdíly (které vyplývají například ze zvětšení či zmenšení
konkrétního výrobku, ze záměny materiálu či při uplatnění zvláštní pozornosti). Proto
je nutné se při posuzování zaměřit na dominantní a významné prvky, které konkrétním
průmyslovým vzorům dodávají jejich charakteristické vzezření.124

4.5

Právo k průmyslovému vzoru
Průmyslový vzor je nehmotným statkem a stejně jako k autorskému dílu,

i k průmyslovému vzoru se vztahují osobnostní a majetková práva. Na rozdíl od práv,
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která vyplývají ze samotného zápisu vzoru do rejstříku, nelze průmyslový vzor jako
takový převést translativním převodem práv.125
Průmyslovému vzoru je poskytována široká škála možné právní ochrany všech
kategorií práv duševního vlastnictví od formy odpovědnostní, kam spadá
nekalosoutěžní ochrana, tak forma absolutních práv, kam zařazujeme již blíže
specifikovanou formu autorskoprávních ochrany a také ochranu zapsaných nebo
nezapsaných průmyslových vzorů. Uvedené formy se liší především mírou formálnosti
vyžadovanou pro samotný vznik ochrany a také co do principu publicity. S formálním
principem je spojena poplatková povinnost, která podateli vzniká v momentě podání
přihlášky průmyslového vzoru u příslušného správního úřadu (v České republice
u Úřadu práv průmyslového vlastnictví). 126 Dalším principem, který již byl uveden
v souvislosti s autorskoprávní ochranou a který se pojí i k průmyslovým vzorům,
protože je společný všem právům duševního vlastnictví, je princip teritoriality.
Průmyslový vzor je chráněn na celém území konkrétního státu, ovšem s rozvojem
mezinárodního obchodu i procesem evropské integrace byl tento prostor ochrany
rozšířen a postupně je tento princip prolamován.127
Právo na průmyslový vzor má původce, který může být výlučně fyzickou osobou.
Dojde-li na spor o učení práva na průmyslový vzor, je nutné podat žalobu k příslušnému
soudu do 2 let od zápisu předmětného vzoru do rejstříku. Tato lhůta ovšem neplatí,
nebyl-li zapisovatel v dobré víře. Úřad poté přepíše vlastníka vzoru, ovšem až po
předložení pravomocného rozhodnutí soudu.128
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4.6

Práva ze zapsaných průmyslových vzorů
Původce či jeho právní nástupce má k průmyslovému vzoru právo v takovém

rozsahu, jaký odpovídá podílu, ve kterém se podílel na tvorbě konkrétního vzoru.
Taková osoba má právo průmyslový vzor přihlásit k zápisu do rejstříku průmyslových
vzorů. Má také právo být uveden v přihlášce průmyslového vzoru a uveden
v rejstříku129. Právo na původcovství je základním osobním právem původce působící
erga omnes. Toto právo je nepřevoditelné jak inter vivos, tak morti causa a jediná
možnost, jak lze toto právo omezit je cestou tzv. pseudonimizace, kdy dojde k tomu, že
se původce vzdá svého práva být uveden v přihlášce či rejstříku jako původce130. Právo
na původcovství trvá po celou dobu původcova života až do okamžiku jeho smrti. Poté
mohou původcovy osoby blízké chránit jeho nemajetkové zájmy v rámci
tzv. postmortální ochrany131.
Vlastníkovi průmyslového vzoru uděluje zákon „výlučné právo užívat průmyslový
vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním
průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést...“132
Tato práva jsou mu přiznána ode dne podání přihlášky. I v tomto případě se jedná
o

práva

absolutní,

tentokrát

majetková,

jejichž

základ

můžeme

nalézt

v čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jak výše citované ustanovení
doplňuje, „...užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení,
uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor
ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným
účelům.“ Vlastník ovšem svá práva nutně využívat nemusí, může ale bránit třetím
osobám, aby bez jeho souhlasu takový průmyslový vzor užívali.133 Tomuto právu se
jinak také říká „právo zápovědní“. Skutečnost, že vlastník průmyslového vzoru nemá
povinnost průmyslový vzor užívat značí, že zapsání průmyslového vzoru může být
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využíváno čistě jako tzv. blokační označení, které má zajistit pouze to, že bude třetím
osobám znepřístupněna možnost stejný či podobný vzor užívat.134
Ochrana počíná běžet od okamžiku podání přihlášky po dobu pěti let. Vlastník
může tuto dobu vždy o dalších pět let obnovit, a to až na celkových dvacet pět let od
podání přihlášky.135

4.7

Průmyslový vzor předmětem vlastnictví
Práva k průmyslovému vzoru lze převést písemnou smlouvou. Taková smlouva je

nepojmenovanou smlouvou ve smyslu §1746 odst. 2 občanského zákoníku a lze obecně
říci, že veškeré otázky s těmito smlouvami související budou řešeny dle ustanovení
o

smlouvě

kupní,

darovací

či

směnné

podle

občanského

zákoníku.

Ta nabývá účinnosti vůči třetím osobám až v okamžiku zápisu převodu vlastnictví do
rejstříku průmyslových vzorů. K takovému převodu práv je třeba všech spoluvlastníků
průmyslového vzoru. Je ovšem nutno podotknout, že jak obligační, tak věcně právní
účinky smlouvy inter partes vznikají již samotným podpisem smlouvy. Samotný
spoluvlastník může svůj podíl převést toliko na některého ze spoluvlastníků. Ovšem
odmítnou-li ostatní spoluvlastníci ve lhůtě jednoho měsíce jeho podíl odkoupit, má poté
právo převést svůj podíl i na třetí osobu.136
Vyjma translativního převodu (tj. pravého převodu, u kterého dochází k přechodu
práv a povinností od převodce k nabyvateli), který je výše uveden a který například
autorskoprávní ochrana neumožňuje, je možné vůči průmyslovým vzorům uskutečnit
i převod konstitutivní, kdy dojde toliko ke vzniku užívacího oprávnění. Tento
konstitutivní převod je, stejně jako u autorských práv, uskutečňován formou licence137.
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I ta podléhá zápisu do rejstříku průmyslových vzorů. 138 Nestanoví-li zákon jinak,
upravují licenční smlouvu a vztahy z ní vzniklé ustanovení §2358 a násl. občanského
zákoníku. Pro splnění všech náležitostí by měla licence především obsahovat výslovné
udělení oprávnění k výkonu práv ze zapsaného průmyslového vzoru, rozsah licence
a ujednání o formě licenční odměny. To ovšem striktně neznamená, že licence musí být
úplatná. Naopak §2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku dává stranám licenční
smlouvy možnost uzavřít i licenci bezúplatnou, ovšem s tou podmínkou, že tak musí
být výslovně stanoveno ve smlouvě.
Jak již bylo naznačeno výše, práva z průmyslového vzoru mohou příslušet
i několika osobám (spoluvlastníkům). V takovém případě se na takové vztahy použije
obecné úpravy o podílovém spoluvlastnictví dle občanského zákoníku. Každý
spoluvlastník je oprávněn uplatňovat svá práva samostatně. 139 Speciální úpravu
spoluvlastnictví průmyslového vzoru nalezneme v §33 zákona o průmyslových
vzorech. Toto ustanovení je ustanovením kogentním. Velikost spoluvlastnického
podílu je odvozena od míry tvůrčího podílu původního tvůrce na průmyslovém vzoru.
V případě následných převodů na derivativní spoluvlastníky se tyto velikosti mohou
měnit.140

4.8

Zánik a výmaz průmyslového vzoru
K zániku práv k průmyslovému vzoru může v první řadě dojít uplynutím doby

ochrany, kdy již není možné tuto dobu prodloužit. Vlastník se svých práv
z průmyslového vzoru také může vzdát, ovšem o takové skutečnosti je povinen
informovat třetí osoby, které by mohly mít na průmyslovém vzoru jistý právní zájem.
Až poté, kdy Úřad průmyslového vlastnictví obdrží od všech těchto třetích stran

KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha:
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informaci, že jim vzdání se práv vlastníka bylo oznámeno, může vyznačit vzdání se
práv do rejstříku.141 Takový zánik tedy nastává ex nunc.
Může se ovšem také stát, že bude zapsaný průmyslový vzor prohlášen za neplatný.
Takové zneplatnění označuje zákon o průmyslových vzorech v §27 jako „výmaz
průmyslového vzoru“. V této otázce dochází k silnému prolínání národní úpravy
s úpravou unijní, neboť úpravu, pro kterou je možné daný průmyslový vzor prohlásit
za neplatný, obsahuje směrnice 98/71/ES a nařízení 6/2002/ES.
Nejčastějším důvodem výmazu je obvykle absence novosti či individuální povahy
průmyslového vzoru. Naproti tomu střet již zapsaného vzoru se staršími právy třetích
osob bývá důvodem méně častým.142
Průmyslový vzor může být vymazán jako celek nebo jen částečně. Účinky
takového výmazu nastávají ex tunc výmazem z rejstříku průmyslových vzorů a na daný
průmyslový vzor se hledí, jako by nikdy zapsán nebyl.143 Zákon se na rozdíl od nařízení
6/2002/ES nezabývá následky, které výmaz bude mít pro licenci či jiné převodní
smlouvy

uzavřené

přede

dnem

výmazu

či

pravomocného

rozhodnutí

o porušení práv. Pro takové případy se pravděpodobně uplatní ustanovení
čl. 26 odst. 2 Nařízení 6/2002/ES.144

4.9

Trade dress
V závěru této kapitoly je v souvislosti s právem módního průmyslu vhodné zmínit

pojem tzv. „trade dress“. Tento právní institut je předmětem ochrany v mnoha zemích
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a ačkoli v České republice není, pro úplnost je jistě vhodné si ho alespoň krátce
představit.
Institut „trade dress“ rozšiřuje zaměření právní ochrany z pouhého designu, tvaru
a celkového vnějšího dojmu i na produkt jako takový. Jak uvádí soudní rozhodnutí ve
věci Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 765 (1992) 145 , jedná se
o pojem velice široký, který v sobě zahrnuje různé znaky, jako například velikost, barvy
či jejich kombinace, texturu, ale také třeba samotný způsob prodejní techniky. 146
Příkladem ze světa módního průmyslu může být ikonická černá prošívaná kabelka
značky Chanel (Chanel Classic Handbag) s uchem ze zlatého řetízku. Ačkoli každá
z těchto kabelek nese na svém zapínání znak společnosti Chanel (dvě propletená „C“),
i s jeho absencí každý trochu informovaný spotřebitel velmi dobře ví, že se jedná právě
o ikonický kus značky Chanel.
Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč vlastně institut „trade dress“ vznikl, je
vysoká míra intelektuální a ekonomické investice do znaků, které dané zboží odlišuje
od ostatních a vytváří tak lepší postavení vlastníka na trhu. Není to ovšem pouze
jednostranný institut chránící vlastníky produktu „trade dress“, ale také jejich
zákazníky, kteří mají jistotu, že zakoupí-li si produkt, který „trade dress“ podporuje,
mají jistotu, že si odnáší předmět určité kvality. Aby měl produkt vlastnosti “trade
dress“, obvykle je vyžadováno, aby výrobek byl dlouhodobě a široce používán.
Zároveň to podporuje soutěž mezi podnikateli, kteří jsou nuceni přicházet na trh
s neotřelými prvky určité kvality, zapamatovatelnosti a originality.147
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5. Souběh autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany
5.1

Vztah autorských práv vůči právu průmyslových vzorů
Již výše zmíněná Bernská úmluva uvádí, že je plně v dikci členských států, aby si

upravili rozsah ochrany na díla užitého umění a na průmyslové vzory a stejně tak
podmínky, za jakých budou autorská díla, průmyslové vzory a modely chráněny.
Obecně platí, že je-li dílo ve státě původu chráněno pouze jako průmyslový vzor,
je možné se v jiných státech Unie dovolávat jeho ochrany toliko v režimu ochrany
průmyslových vzorů. Není-li ovšem taková ochrana v daném státě k dispozici, bude
dílo chráněno právem autorským, tj. jako dílo umělecké.
Bernská úmluva pracuje se dvěma pojmy, a to „dílo užitého umění“ a „dílo užitého
umění chráněné jako dílo umělecké“. To je velmi důležité, protože je třeba si uvědomit,
že Bernská úmluva podmiňuje poskytnutí autorskoprávní ochrany dílu užitého umění
skutečností, že daný předmět musí mít uměleckou hodnotu, která jej odlišuje od jiných
výrobků.148

5.2

Obecné přístupy ke vztahu práv autorských a práv průmyslových vzorů
V právních

systémech

existuje

několikero

přístupů

k pojetí

autorských

a průmyslových práv. V prvé řadě může být autorskoprávní ochrana vyčleněna toliko
a pouze uměleckým dílům. Druhý přístup stanovuje, že díla chráněna průmyslovým
vzorem už nejsou obecně schopna ochrany autorským právem. Třetím přístupem je
možnost plného překrytí, kdy má autor (původce) možnost si zvolit, kterou z právních
ochran si pro své dílo zvolí. V rámci tohoto případu je vycházeno z myšlenky, že
předmět by neměl být zbaven ochrany jen proto, že je užitným předmětem. A právě
tento přístup je přijat i v unijní úpravě této problematiky, konkrétně v čl. 16 a 17
Směrnice č. 98/71/ES a čl. 96 Nařízení č. 6/2002/ES. Tato úprava stanovuje, že
průmyslový vzor má v rámci národní vnitrostátní úpravy nárok i na ochranu
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autorskoprávní, a to ode dne, kdy byl vytvořen či stanoven v jakékoli podobě. Míra
ochrany a podmínky pro její získání už je zcela na vůli jednotlivých členských států.149

5.3

Česká úprava vztahu autorských a práv průmyslových vzorů
V prvé řadě je nutné zdůraznit, že předměty ochrany jsou z definičního pohledu

zcela odlišné. Zatímco právo autorské chrání jedinečná umělecká díla, která jsou
výsledkem tvůrčí činnosti autorů, předmětem vzorů je nový vzhled výrobku, případně
jeho části mající individuální povahu. Odlišný je i moment vzniku jednotlivých ochran.
Zatímco v případě autorského práva platí bezformální přístup, v rámci kterého ochrana
vzniká okamžikem, kdy je dílo vtěleno do předmětu vnímatelného zrakem, průmyslové
vory jsou ovládány zásadou formálnosti a do režimu právní ochrany vstoupí až
v momentě zapsání do rejstříku na základě podání přihlášky, na jejímž základě je
vedeno řízení o tom, zda vzor může být zapsán či nikoliv. Přihlašovatelem dle §12 odst.
2 zákona o průmyslových vzorech může být i osoba od autora odlišná. Na takového
přihlašovatele bylo právo převedeno translativním převodem, který je v případě
průmyslových vzorů uskutečněn prostřednictvím translativní smlouvy, ovšem
z pohledu autorského práva se musí jednat o smlouvu licenční, to znamená
o převod konstitutivní, protože jak již Autorka výše uvedla, autorská práva,
dle §11 odst. 4 a §26 odst. 1 autorského zákona, jsou inter vivos nepřevoditelná.150
Dále zatímco Zákon o ochraně průmyslových vzorů uvádí, že Úřad průmyslového
vlastnictví zapsaný průmyslový vzor „vymaže z rejstříku, představuje-li ...neoprávněné
užití díla chráněného podle autorského zákona“151, autorský zákon toliko stanoví, že
„právo autorské není dotčeno právy souvisejícími s právem autorským ani právem
pořizovatele databáze k jím pořízené databázi. Ochrana děl podle práva autorského
nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními předpisy“152. Dotčená osoba se
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musí, v případě, že se může domáhat ochrany vyplývající z vícero právních předpisů,
rozhodnout, který z nároků bude nejvýhodnější uplatnit. Některé nároky budou pro
oprávněného ekonomicky výhodnější, jiné zase účelnější a u jiných je kupříkladu třeba
brát v potaz, že je není možné uplatňovat souběžně (příkladem takové situace může být
náhrada škody a zadostiučinění). Problém může také nastat v případě různé věcné
a funkční příslušnosti a pro dané nároky pak může tím pádem být vyčleněno samostatné
řízení.153

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck,
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6. Ochranné známky v módním průmyslu
6.1

Původ ochranných známek
Archeologické nálezy dokládají, že již dlouho před naším letopočtem docházelo

k označení stavebních dílů, kterými byly zejména kameny, značkami výrobců. Jejich
role tkvěly mimo jiné v kontrole kvality i možnosti evidovat množství. S rozvojem
směny zboží došlo k uplatnění značek přímo na zboží. Zvyšující se význam značek vedl
také ke vzniku nutnosti zajistit jejich nedotknutelnost a ochranu. Již ve starověkém
Římě byla značkám poskytována přechodná právní ochrana a její zneužití bylo
trestné. 154 Přesuneme-li se až do počátku 19. století, kdy došlo k velkému rozvoji
kapitalismu poháněném průmyslovou revolucí, uvidíme potřebu identifikovat výrobce
a odlišit jejich zboží od konkurenčního. Velkým průlomem byl vznik francouzského
Code civil, který rozšiřoval ochranu majetkových práv. Francouzské právo hrálo
v nekalosoutěžním odvětví významnou roli. Co se ochranných známek týče, byl pro
jejich vývoj důležitý vznik pojmu „la marque“, francouzské obchodní označení značky
umístěné na zboží.155
V sousedním Německu vznikl zákon na ochranu známek roku 1874. Stejně jako
tehdejší rakouská úprava používal termín „Marke“, který byl o dvacet let později
v novější úpravě nahrazen pojmem „Warenzeichen“ (v překladu „značka zboží“).
Později s europeizací se německá úprava k pojmu „Marke“ opět vrátila, protože od roku
1968 již nebylo chráněno pouze označení zboží, ale již i služeb a do té doby užívaný
pojem tudíž nebyl dostačující.156
Velká Británie používá termín „obchodní známka“ (angl. „trade mark“), v USA
taktéž, ovšem bez mezery: „trademark“. Evropská unie, Světová obchodní organizace
(WTO) i Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) tento anglický termín
používají také.
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V české, respektive československé, právní úpravě byl pojem „ochranná známka“
poprvé použit v zákone č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech
a poté v zákoně č. 174/1988 Sb. Dnes u nás tuto problematiku upravuje zákon
č.

441/2003

Sb.,

o

ochranných

známkách

a

prováděcí

vyhláška

č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
Na úrovni Evropské unie působí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU))
2017/1001 o ochranné známce Evropské unie.

6.2

Postavení ochranné známky v módním průmyslu
Ochranná známka hraje v módním průmyslu poměrně zásadní roli. Její porušení je

totiž jedním z nejčastějších důvodů soudních sporů. V prvé řadě je ovšem nutné
vymezit, co se pod tímto pojmem skrývá za institut.
Ochrannou známkou je označeno zboží oprávněným subjektem tak, jak je vyhotoví
(tj. hovoříme v tomto smyslu o tovární značce) nebo jak je jím prodávané
(v tomto případě hovoříme o obchodní značce).157 Jejím účelem je především odlišit
výrobky či služby stejného druhu vyráběné různými výrobci a poskytovateli služeb.
Mají pomoci spotřebiteli zorientovat se v nabídce, která na trhu působí.158 Je ovšem
nutné zdůraznit, že mezi pojmy „ochranná známka“ a „značka“ neleží rovnítko. Pojem
„značka“ je totiž širší a ne každá značka je registrovanou ochrannou známkou. 159
Ochranná známka může být slovní, obrazová, kombinovaná či jiná značka, která je
zapsána

stanoveným

způsobem

do

rejstříku

ochranných

známek.

§1 zákona o ochranných známkách říká, že ochrannou známkou může být „...jakékoliv
označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy,
kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé
odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“ Z definice
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je zřejmé, že zákon požaduje zachování formální podmínky, kterou je schopnost
ochranné známky být graficky ztvárněna. Proto dle dikce zákona o ochranných
známkách není možné, aby ochrannou známkou bylo kupříkladu čichové či hudební
označení.160 Zajímavé je porovnání výše zmíněné definice s definicí obsaženou v čl. 4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské
unie. Ta nad výše uvedené možné formy, které mohou ochrannou známku tvořit,
doplňuje ještě zvuky a absentuje zde požadavek schopnosti grafického znázornění.
Nadto toto nařízení doplňuje, že ochranná známka musí být způsobilá „(a) rozlišit
výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků rozlišit
výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků; a (b) být
vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen „rejstřík“)
způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit
předmět ochrany, která je poskytována vlastníkovi ochranné známky.“
Druhou zásadní podmínkou ochranné známky je její rozlišovací způsobilost.
V tomto případě nejde jen o odlišení od již známých označení, ale zejména o to, být
originální a dostatečně svérázný na to, aby měla ochranná známka schopnost
individualizovat zboží nebo služby, které jsou pod ní nabízeny.161 Ochranné známky se
stávají významnou součástí obchodního portfolia a hodnot, které svým významem
často převyšují hodnotu majetku celé společnosti. Za její hodnotu může zejména silné
a příznivé povědomí v očích kupujících. Jde o souhrnný vliv pozitivních asociací
a dojmů zákazníků co do původu, kvality, vlastností a funkcí zboží či produktů spojené
s osobními zkušenostmi a sekundárními asociacemi, které společně vyúsťují v touhu
zakoupit si produkt označený právě tou konkrétní ochrannou známkou.162
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6.3

Slovní označení
Slovní ochranné známky jsou obecně považovány za nejsilnější a možná právě

proto také nejčastěji používanou formu ochranné známky. Generální požadavky na
slovní ochranné známky většinou vyžadují jistou obsahovou a myšlenkovou souvislost
se zbožím či službami.163 Takové označení musí mít určitý vztah k výrobnímu podniku
nebo předmětu jeho činnosti. Dále, jak již bylo zmíněno, musí být originální
a v neposlední řadě krátké a snadno zapamatovatelné.164
Ochrannou známkou může být i pouhé jméno. Vedle klasických jmen, jako je
Christian Dior nebo Giorgio Armani, uveďme příklad o trochu aktuálnější, a to
ochrannou známku „MELANIA“, kterou si pro své hodinky a šperky nechala ve
Spojených státech zaregistrovat současná americká první dáma, Melania Trump. Vedle
této značky vlastní také ochrannou známku „MELANIA TRUMP“ pro šperky
a kosmetické produkty. Tento krok Melania Trump učinila, aby ochránila své jméno
a vlastní image poté, co začalo být v její rodné zemi, Slovinsku, prodáváno pečivo,
med, a dokonce spodní prádlo s jejím jménem, a to zcela bez jejího vědomí
a souhlasu.165
Slovní ochrannou známkou může ovšem být i běžné slovo. Taková slova mohou
být buď fantazijní či smyšlená, jako je tomu třeba u oděvní značky „COS“, která vznikla
použitím prvních písmen slovního spojení „Collection of style“, dále obvyklá slova,
jako je například světoznámá sportovní značka „Puma“, podle přezdívky jejího
zakladatele Rudolfa Dasslera a v neposlední řadě slova asociující výrobek nebo jeho
vlastnosti.

163

Tamtéž s. 220

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3.,
doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck).
ISBN 978-80-7400-655-5. s. 2
164

NFONO, Sheila. THE USE OF TRADEMARKS IN THE FASHION INDUSTRY. In: The
Fashion Law Chronicles [online]. 2017, 1.2.2017 [cit. 2018-11-03]. Dostupné z:
https://www.thefashionlawchronicles.com/blog/the-use-of-trademarks-in-the-fashion-industry
165

61

6.3.1 Soudní spory o slovní ochranné známky módního průmyslu
V dubnu roku 2015 žalovala mezinárodní módní značka ZARA indickou tapas
restauraci „Zara Tapas Bar“ 166 pro porušení její zapsané ochranné známky. Ačkoli
žalovaný tvrdil, že podniká v naprosto jiné oblasti služeb a je tudíž zcela
nepravděpodobné, že by došlo k nebezpečí záměny, Nejvyšší soud v Dillí rozhodl ve
prospěch oděvní značky. Žalované restauraci nepomohl ani argument, že nepoužívá
ochrannou známku per se, ale „Zara Tapas Bar“. Tento argument ovšem značně
oslabily webové stránky a profily na sociálních sítích žalované restaurace, které kladly
velký důraz především na označení Zara a nikoli na celý název restaurace. Nadto, ačkoli
se jednalo o restauraci nacházející se v Indii, bylo předmětem podnikání žalovaného
„tapas“, které jsou charakteristickým pokrmem španělské kuchyně, což je země, odkud
žalující módní značka pochází. Tento spor dokládá, že se nemusí nutně jednat
o porušení ochranné známky toliko v módním průmyslu, ale lze je nalézt i mezi
společnostmi působícími v různých průmyslových odvětvích.167
Přesně o rok později americká zpěvačka Beyoncé Knowles-Carter podala žalobu
proti internetovému prodejci oblečení, Feyonce, Inc., kterého nařkla z porušení jejích
práv z obchodní značky „BEYONCÉ“, pod kterou od roku 2003 prodávala na svých
webových stránkách oblečení a oděvní doplňky a kterou vlastní od roku 2004. V roce
2016 přišla žalovaná společnost Feyonce, Inc. na trh s oblečením velmi podobnému
tomu, které zpěvačka prodávala a na některých modelech byly dokonce uvedeny věty
z jejích písní. Nikdo nerozporoval, že ochranná známka je slavná a rozlišitelná,
otázkou zde bylo, zda skutečně došlo k porušení zákona, protože ve skutečnosti
žalovaná společnost zpěvaččinu známku na svých produktech nepoužila. Bohužel pro
zpěvačku, soudce neshledal podobnost ochranných známek a řekl, že je zde jen malé
riziko záměny známky „FEYONCÉ“ se známkou „BEYONCÉ“.168
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6.3.2 Doménové spory
Velmi častými jsou dnes i případy, kdy jsou registrovány domény, kterými dochází
k parazitování na jménech návrhářů. Obvykle jsou na takovýchto doménách poté
nabízeny padělky modelů těchto značek. Ačkoli většinou dojde k převedení takové
domény

na

poškozeného

návrháře,

předchází

tomuto

převedení

řízení

a následné rozhodnutí příslušného rozhodčího centra, jehož samotná iniciace je
poměrně značnou finanční zátěží.169
Někdy dojde v této oblasti i na spory před mezinárodní organizací WIPO nebo
dokonce na soudní spory. Příkladem takového soudního sporu byla žaloba značky
Alexander Wang na neoprávněné užívání ochranných známek jakožto součást
doménových jmen a současně tzv. cybersquattingu 170 . Tento případ je významný
především kvůli počtu doménových jmen a výši náhrady škody, která byla značce
přiznána. Konkrétně přisoudil U.S. District Court for the Southern District of New York
(Americký okresní soud pro jižní okres New York) 459 doménových jmen
a částku 90 milionů amerických dolarů.171
Ovšem ne vždy může být situace registrované domény užívané ve zlé víře úplně
zjevná. Takovým příkladem bylo řízení vedené před WIPO, které řešilo otázku domény
„hugoboss.site“. V tomto případě WIPO potvrdilo, že i pasivní neoprávněné držení
doménového jména obsahující ochrannou známku může být jednáním ve zlé víře,
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ačkoli na dané webové stránce nejsou nabízeny žádné padělky, nemusí se tam totiž
nacházet vůbec žádný obsah.172
Aktuálně vyvstal také problém u nově vzniklých domén typu .cheap a .sucks,
u kterých se značky neobávají pouze porušení jejich práv z ochranných známek, ale
také možnosti hanobení jejich jmen. Jsou tak tudíž nepřímo nuceni si takové domény
předem registrovat, aby takovému riziku předešli.173

6.4

Obrazová a barevná označení
Stejně jako u slovních ochranných známek je i u těch obrazových jedním z kritérií

zapamatovatelnost. Ochranná známka se v průběhu let může měnit, je ovšem nutné mít
na paměti, že každou novou verzi je třeba přihlásit k zápisu do rejstříku ochranných
známek a zajistit tak její právní ochranu, protože každá ochranná známka je chráněna
toliko v té podobě, v jaké je zapsána v rejstříku ochranných známek.174
Druhým kritériem je v těchto případech možnost změnit velikost známky. Při
zvětšení či zmenšení by tak nemělo dojít k její nečitelnosti, nejasnosti nebo splynutí
prvků v jeden. Musí být také schopna přenosu na samotný výrobek. Takový přenos by
měl být finančně co nejméně nákladný a technicky co nejméně komplikovaný.175
Známými obrazovými ochrannými známkami módního průmyslu jsou například
aligátor Lacoste, „fajfka“ Nike nebo rytíř s kopím jedoucím na koni od značky
Burberry. Jak již bylo zmíněno výše, ochranná známka je pro módní značky komoditou
s nevyčíslitelnou hodnotou, zvláště pokud se jedná o známku s tradicí, jejíž samotná
aplikace na produkt zvýší jeho hodnotu třeba i více jak desetinásobně. Příkladem může
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být obyčejné triko, které ačkoli je vyrobené z kvalitních materiálů, má hodnotu
„pouhých“ 50 dolarů, protože je vyrobené neznámou značkou. Stejné triko značky
Valentino

označené

malým

kovovým

„V“

bude

ovšem

prodáváno

za

700 dolarů. Luis Vuitton, dnes jedna z nejúspěšnějších luxusních módních značek,
založena roku 1854, se o zajištění ochrany skrze práva duševního vlastnictví pro svůj
monogram „LV“ snažila docílit již od roku 1896.176 Není proto překvapením, že boj
i těch nejvýznamnějších značek a návrhářů o ochranné známky bují neustále
a většinou končí před soudem. Velkými rivaly na tomto poli jsou značky Gucci
a Guess, mezi kterými probíhají spory již devět let. Významný zlom nastal v roce 2016,
kdy byl vyřčen rozsudek Tribunálu, který rozhodl, že ochranné známky značky Guess
jsou dostatečně jedinečné, a proto nehrozí jejich záměna s ochrannými známkami
společnosti Gucci, protože jsou tvořeny komplexním symetrickým vzorem, který se
skládá

ze

stylizovaných

písmen

a

představuje

tak

velmi

specifický

a komplexní grafický design. Tribunál nespatřoval ani problém ve skutečnosti, že obě
ochranné známky jsou tvořeny z písmene „G“. Dle jeho názoru je zde dostatečný
prostor pro specifickou stylizaci písmen a zcela rozdílné grafické vyobrazení.177

6.5

Kombinovaná označení
Kombinovaná ochranná známka je průsečíkem zásad obou výše zmíněných forem

ochranných známek, tj. slovní i obrazové. Nadto umožňuje, aby v ní byly použity
prvky, které samy o sobě právní ochrany schopny nejsou, ovšem v kombinované
známce mohou dokonce být prvkem velice významným.178
Ochranná známka kombinovaná vychází většinou z již registrované slovní či
obrazové známky. V takových případech dojde ke spojení slovní a obrazové známky
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v jeden celek. Je tak možné ochránit určité barevné provedení známky v takzvaných
„firemních barvách“. Mohou též asociovat určitou řadu výrobků téhož výrobce, kdy
dojde toliko ke změně barvy či jejího odstínu, ovšem obrazový prvek zůstane stejný
(například nápoj Coca-Cola a nápoj Coca-Cola light). Stejně tak může dojít ke změně
slovních prvků a zároveň zachování barev.179 V módním průmyslu takovéto označení
nacházíme například v případě módního domu Giorgio Armani. Ten pod značkou
Giorgio Armani nabízí také kolekce pod značkou Emporio Armani, zaměřenou na
mladé zákazníky ve věku 20-30 let a dále Armani Exchange, která je značkou cenově
dostupnější a oděvy z této kolekce jsou více volnočasové.
Obecně se má za to, že kombinované ochranné známky jsou výhodné pro široké
mezinárodní užívání a pro vytváření známkových řad. Zároveň umožňují snadnější
modifikaci a modernizaci než pouhé slovní označení.180

6.6

Prostorové ochranné známky
Trojrozměrné, neboli prostorové ochranné známky jsou v současné době

používány nejméně. Mnohdy se stává, že jsou jejich prostřednictvím nahrazována
průmyslová práva nebo zde dochází k průniku těchto práv (například je daný předmět
chráněn jak průmyslovými vzory, tak ochrannou známkou).181 Přihlašovatel musí spolu
s přihláškou předložit plošné vyobrazení. Musí být posouzena jeho rozlišovací
způsobilost, pro kterou platí stejná kritéria jako pro ostatní ochranné známky.
Je posuzována jednak ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je zápis požadován,
a jednak ve vztahu k jejich relevantní veřejnosti, kterou tvoří běžně informovaní
a přiměřeně obezřetní a pozorní spotřebitelé těchto výrobků a služeb.182
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6.7

Barva ochrannou známkou
V případě známek tvořených výlučně barvou nastává situace poněkud složitější. Je

totiž otázkou, zda toliko barva je schopna ochrany, protože patří pod pojem označení,
které může být graficky znázorněno, dalo by se říci, že ano. Je ovšem nutné vzít v potaz
i druhé kritérium ochranných známek, a tím je jejich rozlišovací způsobilost. Proto
samotná barva je schopna zápisu spíše ve výjimečných případech. 183 Základní zásady
v této věci položil Soudní dvůr v rozsudku ze dne 6.května 2003 číslo C-104/01
Libertel Orange184, který v bodě 29. uvedl: „Pro plnění své funkce grafické ztvárnění
ve smyslu článku 2 směrnice musí být jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno
dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“. Jednou z prvních ochranných známek,
která naplnila tyto podmínky, byla barva „lila" společnosti Suchard (Kraft-Foods),
kterou zákazníci znají z čokolád značky Milka.
V módním průmyslu je příkladem takové specifické barvy tak zvaná „Rosso
Valentino“ (valentinská červeň), kterou uvedl módní návrhář Valentino Garavani
v 50. letech v Barceloně. Tato barva má být ohnivou směsí rudé a oranžové barvy.
Získala svému tvůrci velkou popularitu, a proto není překvapením, že je nyní chráněna
ochrannou známkou.185
O jiné červené se jednalo před soudem hned dvakrát. A to o rudé podrážce
luxusních lodiček značky Louboutin, módního návrháře Christiana Louboutina. První
bitvu, vedenou před francouzskými soudy proti španělské značce Zara nabízející
cenově dostupnou módu, Louboutin prohrál. Nejen, že francouzský odvolací soud
neshledal porušení ochranné známky, kterou společnost Louboutin drží již od roku
2008, v použití červené podrážky, která je pro lodičky značky Louboutin tak typická,
ale navíc byla společnost Louboutin povinna zaplatit odškodné ve výši dvou tisíc
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liber.186 Druhou bitvu vedl Louboutin proti luxusní značce Yves Saint Laurent roku
2011187. Tento případ byl pro módní svět velmi zásadní a také sledovaný. V tomto
případě užil Yves Saint Laurent červenou podrážku na celočervených lodičkách. Soud
v prvním stupni rozhodl, že barva nemůže v módním průmyslu plnit funkci ochranné
známky. Odvolací soud se ovšem s tímto názorem neztotožnil a ochrannou známku
drženou společností Louboutin vymazat nenechal, ale omezil ji. Rozhodnutí znělo:
červená podrážka náleží společnosti Louboutin v případě, kdy barva obuvi je
v kontrastu příznačnou červenou podrážkou. To znamenalo, že červené lodičky značky
Yves Saint Laurent porušením ochranné známky nebyly. Měly-li by lodičky ovšem
jinou barvu než červenou (například černou), o porušení by se jednalo. Dalo by se říci,
že tento spor skončil tedy vyrovnaně.

6.8

Práva vlastníka ochranné známky
Práva

plynoucí

ze

zapsané

ochranné

známky

jsou

stanovena

v §8 zákona o ochranných známkách. Jedná se o práva subjektivní a zároveň absolutní,
působící erga omnes. Tato absolutní práva ovšem nejsou bezbřehá a je možné je omezit
zákonem, a to zákazem užívání zapsané ochranné známky zákonnými licencemi dle
§10 a dále vyčerpáním práv dle §11 zákona o ochranných známkách.188 Stejně jako
v případě výše zmíněných práv autorských a práv průmyslových vzorů je i právo
ochranných známek řízeno lex loci protectionis, tj. právem země ochrany.
V prvé řadě má vlastník výlučné právo známku užívat. V souvislosti s tímto má
oprávnění (nikoli povinnost) používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Zároveň
s tím je vlastník oprávněn se domáhat zákazu závadného jednání třetích osob, což
jinými slovy znamená, že má možnost domáhat se, aby bylo třetí osobě zabráněno
užívání stejného či podobného označení v obchodním styku, ke kterému dochází bez

GILCHRIST, Hannah. Louboutin vs Zara: A lesson learned?. In: Red Online [online].
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jeho souhlasu. Takové právo vlastníku vzniká ex lege zápisem do rejstříku ochranných
známek.189 V případě, že vlastník nezačne ochrannou známku do pěti let od zápisu
užívat pro služby nebo výrobky, pro které je zapsána, případně pokud její užívání bylo
přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, bude prohlášena za neplatnou nebo
zrušena dle §14 a §31 zákona o ochranných známkách.
Vlastník je povinen strpět užívání shodného či podobného označení v případě,
že práva k takovému označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky
a užívání takového označení je v souladu s právem České republiky.190
Doba ochrany ochranných známek činí zpravidla deset let. Poté je nutné ochrannou
známku obnovit, což obnáší předložení formální žádosti spolu se zaplacením správního
poplatku. Žádost je možné předložit ve lhůtě posledních dvanácti měsíců platnosti
ochranné známky, nejpozději však poslední den doby platnosti. Žádost je možné podat
i v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti, v takovém případě se
ovšem výše správního poplatku zdvojnásobuje. Známku je tak možné obnovit na
dalších deset let.191
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7. Nekalosoutěžní jednání
V rámci práva módního průmyslu je, vyjma výše uvedených práv a forem právní
ochrany, možné uplatnit také některé z forem ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání.
Zvláště ochranu proti vyvolání nebezpečí záměny, klamavému označení nebo také
parazitování na pověsti.

192

Právní úpravu nekalosoutěžního jednání nalezneme

v §2976 a následujících občanského zákoníku. Generální klauzule vyžaduje
kumulativní splnění tří podmínek, které vyžadují, že k nekalasoutěžnímu jednání musí
dojít v hospodářském styku, musí se dostat do rozporu s dobrými mravy hospodářské
soutěže a zároveň musí takové jednání být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům
nebo zákazníkům.

7.1

Vyvolání nebezpečí záměny
Vyvolání nebezpečí záměny je jednou z klamavých obchodních praktik změřených

proti spotřebiteli. Nalezneme v ní jak prvek parazitismu, tak klamavosti. Občanský
zákoník v §2981 upravuje tři odlišné skupiny zakázaného jednání, které vyvolává
nebezpečí záměny. Dle tohoto ustanovení se vyvolání nebezpečí záměny dopustí ten,
kdo „užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným
soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny“, nebo „kdo užije zvláštního označení
závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního
materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné“,
ale také „kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná
o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo
esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm
požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou
tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se
soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či
výkonem jiného soutěžitele.“ Při střetu práv je nutné zvážit, zda skutečně existuje reálné
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nebezpečí záměny. To závisí především na účelu, pro jaká jsou jednotlivá označení
užívána.193 Je nutné ovšem zmínit, že nebezpečí záměny neznamená pouze situaci, kdy
by jeden subjekt mohl být považován za subjekt jiný, ale také situace, kdy by mohla
vzniknout klamavá představa, že jsou tyto dva subjekty v určité spojitosti, ačkoli mezi
nimi žádná spojitost není.194
Dojde-li ke střetu, rozhoduje zásadně časová priorita, jinými slovy okamžik, kdy
se stává ochrana účinnou, to znamená, kdy dojde například k registraci obchodní firmy,
uplatnění práva přednosti u ochranné známky a tak podobně. Nelze ovšem striktně říci,
že se mladší, neregistrované označení neprosadí vůči označení dříve registrovanému.
Může se totiž stát, že právě toto mladší označení, třeba díky masivní a velmi úspěšné
reklamě, získá příznačnost.195 Ochrany se zde totiž dostává širšímu okruhu statků, to
znamená nikoli pouze těm registrovaným, ale také těm, které se staly příznačnými
samotným faktickým užíváním.196

7.2

Klamavé označení zboží a služeb
Klamavým označením je dle §2978 odst. 1 občanského zákoníku takové označení,

„které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené
zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo
že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost.“ Bohužel dané
ustanovení nepamatuje na situace týkající se situace, kdy zboží nemá standardní složení
nebo jakost, případně obsah látek tak, aby odpovídal na základě použitého označení
spotřebitelovým očekáváním. Takové klamavé označení nemusí být ani uvedeno přímo
na zboží. Ustanovení dodává, že je nerozhodné, „zda označení bylo uvedeno
bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je
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nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým
prostředkem se tak stalo.“ Zákon v tomto ohledu přistoupil k demonstrativnímu výčtu,
a proto je zde prostor nejen v otázce umístění klamavého označení, ale i prostředcích,
jaké jsou ke klamavému označení použity. Obvykle jsou ke klamavému označení užita
tomu psaná či mluvená slova, není ovšem vyloučeno ani jiné působení na lidské smysly
či jejich kombinace.197
Zmíněné ustanovení v odst. 3 dodává, že úpravou klamavého označení zboží
a služeb „nejsou dotčeny jiné právní předpisy o ochraně průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví.“ Dojde-li tedy na soudní spor, bývá účelné žalovat z více
právních titulů. Právo nekalé soutěže je v takovém případě vůči jiným speciálním
úpravám práv na označení v subsidiárním postavení.198
Příkladem klamavého označení byl případ označování cen v obchodních řetězcích
Burberry Outlet. Zde měla značka Burberry uvést spotřebitele k domněnce, že ceny,
které jsou na zboží uvedeny, jsou autentické informace o cenách produktů. Burberry
ovšem ve skutečnosti všechny produkty nabízené v těchto řetězcích vyráběla cíleně za
účelem jejich prodeje právě v těchto outletech za cenu údajně zlevněnou. Informace, že
produkty byly dříve nabízeny za vyšší ceny, byly tedy lživé a vzbuzovaly tak falešný
dojem snížení cen a zároveň tak iluzi výhodné koupě.199

7.3

Parazitování na pověsti
V případě parazitování na pověsti zneužívá jiný soutěžitel pověsti závodu, výrobku

nebo služby jiného soutěžitele. Činí tak proto, že se snaží získat výsledek vlastního či
cizího podnikání, kterého by bez takového nekalosoutěžního jednání jinak sám
nedosáhl.200 Obvykle se snaží využít cizího dlouhodobého zavedeného označení, ale
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třeba také vzhledu výrobku nebo jména úspěšnějších osobností. 201 Při posuzování
poškozeného subjektu se má přihlížet k jeho renomé („goodwillu“) a také k pověsti
osoby, která se má parazitování dopouštět. Pověst, kterou má zákon na mysli, není
rovna proslulosti. V tomto případě zcela postačí pověsti lokální, zejména působí-li
posuzované subjekty ve stejné oblasti.202
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Závěr
Právo módního průmyslu je u nás sice oborem, kterému zatím není věnována
taková pozornost, jisté ovšem je, že česká právní úprava nabízí módním návrhářům,
designérům i módním firmám mnoho prostředků právní ochrany, která je v tomto
průmyslu potřeba. Výše byla uvedena celá řada možností, jak díla módního průmyslu
chránit a nejen ta, ale i samotné značky, které v tomto průmyslu hrají mnohdy velmi
významnou roli. Autorka v práci blíže přiblížila ochranu prostřednictvím práv
duševního vlastnictví, o kterém se domnívá, že je pro tento obor klíčové.
Zcela zásadní bylo seznámení se s pojmem design, jakožto jedinečnou ideou,
která je zachycena na výsledném produktu či pouze graficky znázorněna na papíře jako
skica. Zkrátka objektivně vnímatelná navenek. Právo duševního vlastnictví
v souvislosti s tímto institutem používá pojem průmyslový vzor. Je třeba ovšem
pamatovat na to, že aby produkt mohl být chráněn jako průmyslový vzor, musí být
zapsán do rejstříku průmyslových vzorů. Aby k zápisu došlo, musí mít individuální
povahu, čímž je myšleno, že se liší od ostatních vzorů jako celek. A zároveň musí být
nový, to znamená že přede dnem podáním přihlášky k zápisu nebyl takový vzor
zpřístupněn veřejnosti. Je ovšem možné, že nebude třeba chránit design modelů obecně,
ale nastane potřeba chránit jedinečný model, ať už šatů, šperků či bot, kdy nebude
ochrana průmyslovými vzory vhodná, protože takový model bude spíše uměleckým
dílem

hodným

autorskoprávní

ochrany.

Hovoříme

v tomto

případě

o dílech užitého umění, tj. dílech, jejichž hmotný nosič slouží vyjma estetického dojmu
také k uspokojení denních potřeb. Aby se na něj mohla autorskoprávní ochrana
vztahovat, musí se jednat o výsledek jedinečné tvůrčí činnosti autora a zároveň musí
být (stejně jako průmyslový vzor) vyjádřeno v jakékoli vnímatelné podobě. Nemusí
však být dále nikde registrováno a ani není zapotřebí činit jiné další kroky.
Jak podmínka individuálnosti v případě průmyslových vzorů, tak podmínka
jedinečnosti v případě autorských práv dokládá, že chránit nelze opravdu každý
produkt módního průmyslu, ale skutečně jen ty nejoriginálnější. Díky tomu jsou
návrháři a designéři nuceni a motivováni k neustálé kreativní činnosti a produkci
inovativních a neotřelých modelů.
Jak Autorka v práci uvádí, módní průmysl se potýká nejen s plagiátorstvím
produktů, ale také s velmi častým porušováním práv ochranných známek módních
74

značek. Nejlepší možností, jak takovému porušování předejít, je si svou módní značku
registrovat a být neustále bdělý, protože i registrovanou ochrannou známku může
kdokoli zneužít. Podstatné je, že vlastník ochranné známky má právo domáhat se, aby
bylo třetí straně, která takovou známku neoprávněně užívá, zabráněno v jejím užívání.
Ne vždy designéři své značky bohužel registrují a pak bývá jejich pozice při případných
soudních sporech obvykle ztížena. Naštěstí může v takovém případě pomoci některý
z institutů ochrany proti nekalé soutěži, jako například vyvolání nebezpečí záměny či
parazitování na pověsti.
Jak je tedy zjevné, ačkoli právo módního průmyslu není jednotně kodifikováno,
poskytuje právní úprava dostatek možností, jak jednotlivé produkty, jejich tvůrce
a značky chránit. S čím se ale toto odvětví potýká, je neznalost. Módní návrháři často
nevědí, jaké možnosti jim při ochraně jejich práce právo nabízí. Často se proti
možnému porušování svých práv dostatečně nechrání a nebrání. To vede k absenci
soudních rozhodnutí, která by toto mladé právní odvětví jistě posunula dál
a značně ho rozvinula. Proto je nutné módní průmysl o právu módního průmyslu
informovat a rozšiřovat o něm povědomí co nejširší veřejnosti. V každém případě se
rozhodně jedná o právní odvětví, které je vysoce perspektivní a důležité.
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Seznam zkratek

Autorský zákon

Zákon

č.

121/2001

autorském,

o

Sb.,

právech

o

právu

souvisejících

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

Bernská úmluva

Bernská úmluva o ochraně literárních
a uměleckých děl ze dne 9. 9. 1886
(vyhláška č. 133/1980 Sb.) ve znění
poslední

revize

v Paříži

ze

dne

24. 7. 1971

Dohoda TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv
k duševnímu

vlastnictví

ministerstva

zahraničních

(sdělení
věcí

č. 191/1995 Sb.)

Haagská dohoda

Haagská

dohoda

přihlašování

o

mezinárodním

průmyslových

vzorů

a modelů ze dne 6. 11. 1925 revidovaná
v Londýně dne 2. 6. 1934 a v Haagu dne
28. 11. 1960

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pařížská unijní úmluva

Pařížská

úmluva

průmyslového

na

vlastnictví

ochranu
ze

dne
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20. 3. 1883 (vyhláška č. 64/1975 Sb., ve
znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.)

Zákon o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 207/200 Sb., o ochraně
průmyslových vzorů a o změně zákona
č.

527/1990

Sb.,

o

vynálezech,

průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochranných známkách

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných
známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví
(ang.

„World

Intellectual

Property

Organization“)
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Resumé
Cílem této práce je přiblížit čtenáři právo módního průmyslu, jakožto průřezové
právní odvětví, které se dotýká mnoha dílčích právních odvětví. Autorka se v této práci
zaměřuje zejména na úpravu práva duševního vlastnictví, která je vzhledem k tomu, že
produkty módního průmyslu jsou výsledkem umělecké tvorby, zcela klíčová.
Úvod práce je věnován historii práva módního průmyslu, a to jak ve světě, tak
u nás v České republice, kde za jeho intenzivnější rozvoj a rozšíření do povědomí
veřejnosti vděčíme zejména Ústavu práva módního průmyslu.
Dále se práce soustředí na pojem design, jeho bližší pojmové i právní specifikace
a seznámení s jeho jednotlivými druhy.
V další části se práce věnuje autorskoprávní ochraně autorského díla. Mnohé
produkty módního průmyslu jsou totiž natolik jedinečnými a umělecky hodnotnými
díly, že na ně autorskoprávní ochrana může být aplikována. V souvislosti s tím
hovoříme konkrétně o dílech užitého umění, které kromě jistého estetického dojmu
slouží k uspokojování denních potřeb.
Pro ochranu vzorů textilií či celkový originální vzhled produktů, které si módní
značky přejí chránit, a nejen pro ty, je zde ochrana prostřednictvím průmyslových
vzorů. Práce se zaměřuje na podmínky, které musí být splněny, aby byl průmyslový
vzor zapsán a na práva, která vlastníkovi z takového zápisu plynou. Práce se také věnuje
právní úpravě možného souběhu autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany produktů
módního průmyslu.
Pozornost není věnována jen ochraně produktů módního průmyslu, ale též otázce
ochrany módních značek prostřednictvím ochranných známek. Je vysvětlen rozdíl mezi
pojmy „značka“ a „ochranná známka“ a jsou blíže rozebrány jednotlivé druhy
ochranných známek. Celá část je doplněna také mnoha příklady soudních sporů
týkajících se této problematiky, protože pro módní průmysl je porušování práv
k ochranným známkám poměrně častou záležitostí. Práce se také zmiňuje o otázce
doménových sporů.
V závěru se práce zaměřuje na některá nekalosoutěžní jednání týkající se
módního průmyslu. Konkrétně na instituty vyvolání nebezpečí záměny, klamavého
označení zboží a služeb a parazitování na pověsti.
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Summary
The aim of this thesis is to introduce fashion law as a cross-cutting legal branch
which concerns many legal branches. In this work, the author focuses mainly on the
regulation of the intellectual property law, which is absolutely crucial given the fact
that the products of the fashion industry are the results of artistic creation.
The introduction of the thesis is devoted to the history of the fashion law in the
world and in the Czech Republic. The merit for the development and expansion of
fashion law into awareness in Czech Republic belongs to The Czech Fashion Law
Association.
Further attention is focused on the design, its detailed conceptual and legal
specification and familiarization with its types.
Further on, the thesis deals with copyright protection of the copyright work.
Copyright protection can be applied due to uniqueness and artistical value of the pieces.
Particularly we speak about works of applied art, which are characterised by meeting
the requirements of the daily needs except aesthetics impression.
Industrial design protection is suitable for example for the protection of textile
designs or the general original looks of products that fashion brands need to protect.
The thesis is focusing on conditions, which need to be fulfilled for industrial design
registration. It also focuses on rights arising from the registration. The thesis also
concerns situations of concurrence of the copyright and industrial design protection.
The protection of fashion industry products is not the only theme of the thesis.
The trademarks protection of fashion brands is also one of the main topics. It explains
the differences between the terms “brand“ and “trademark“ and its types. The whole
part contains also several judgments concerning this issue. Trademarks infringements
are a frequent issue for the fashion industry. The thesis also mentions the issue of
domain infringements.
In conclusion, the thesis focuses on unfair competition related to the fashion
industry. Specifically, the invoke of the danger of confusion for costumers, misleading
designation of goods and services, and parasitism.
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