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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
OCHRANNÝCH ZNÁMEK A (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ SPOLEČENSTVÍ PODLE NAŘÍZENÍ
(EU) 2017/1001 O OCHRANNÉ ZNÁMCE EVROPSKÉ UNIE A NAŘÍZENÍ (ES) Č. 6/2002 O
(PRŮMYSLOVÝCH) VZORECH SPOLEČENSTVÍ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019, 00:00
hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární právo
Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU o ochranných známkách EU a (průmyslových) vzorech Společenství.
V důsledku toho ochranné známky EU a „průmyslové“ vzory Společenství zapsané v
souladu s právními předpisy Unie (nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce
Evropské unie4 a nařízení (ES) č. 6/2002 o „průmyslových“ vzorech Společenství5),
jakož i nezapsané „průmyslové“ vzory Společenství zpřístupněné veřejnosti způsobem
uvedeným v právních předpisech Unie (nařízení (ES) č. 6/2002) před datem vystoupení
budou ve 27 členských státech EU nadále platné, avšak od data vystoupení již nebudou
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské
unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1).
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Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3,
5.1.2002, s. 1).

platné ve Spojeném království. Přihláška ochranné známky EU nebo zapsaného
„průmyslového“ vzoru Společenství, o níž nebylo před datem vystoupení ještě
rozhodnuto, se od uvedeného data nebude na Spojené království vztahovat. Jakékoli
právo udělené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví v den vystoupení nebo po
něm se bude vztahovat pouze na 27 členských států EU. Veškeré stávající nároky na
senioritu u ochranných známek EU založené na vnitrostátních právech z ochranných
známek ve Spojeném království přestanou v EU od data vystoupení platit6.
Kromě toho by vlastníci mezinárodních zápisů ochranných známek a „průmyslových“
vzorů, kteří určili Evropskou unii před datem vystoupení podle madridského systému o
mezinárodním zápisu ochranných známek a haagského systému o mezinárodním
ukládání průmyslových vzorů, měli vzít na vědomí, že od uvedeného data budou uvedené
vnitrostátní zápisy nadále platné pouze ve 27 členských státech a ve Spojeném království
pozbydou platnosti.
V této souvislosti je třeba upozornit vlastníky ochranné známky EU nebo zapsaného
„průmyslového“ vzoru Společenství nebo nezapsaného vzoru Společenství podle
právních předpisů Unie, přihlašovatele ochranné známky EU nebo zapsaného
„průmyslového“ vzoru Společenství a jakékoli hospodářské subjekty jimž příslušná
nařízení přiznávají práva (dále jen „držitelé práv a žadatelé“), že příprava na vystoupení z
EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů, ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny držitele práv a žadatele upozornit na některé právní důsledky plynoucí
ze stávajících platných právních předpisů EU, jež je nutno brát v úvahu a očekávat, až se
Spojené království stane třetí zemí.
Držitelé práv a žadatelé by měli zvážit zejména tuto skutečnost:


Fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo ve Spojeném
království, budou muset být v souladu s čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001
(o ochranné známce EU) a čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 (o
„průmyslových“ vzorech Společenství) zastoupeny před Úřadem Evropské unie
pro duševní vlastnictví ve všech řízeních stanovených v těchto dvou nařízeních s
výjimkou podání přihlášky ochranné známky EU nebo přihlášky zapsaného
(průmyslového) vzoru Společenství.
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EU se snaží dojednat řešení některých otázek, které mohou vyvstat. Základní zásady postoje EU ohledně práv
duševního vlastnictví (včetně zeměpisných označení) jsou k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographicalindications_en.
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